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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

TRÊS DE AGOSTO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSETE 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, edifício dos 

Paços do Concelho e sala das reuniões da Câmara Municipal, reuniram os Excelentíssimos Senhores: 

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.º José Augusto Sobral Pires 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Dr. António Jorge Duarte do Aido 

Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram quinze horas. 

 

A senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Maria Correia de Oliveira, faltou e fez-se substituir pelo senhor Vereador, 

Dr. António Jorge Duarte do Aido. 

 

A senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Morgado do Vale, faltou e fez-se substituir pelo senhor 

Vereador, Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos. 
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Reunião Ordinária de 03.08.2017 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria;  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Diversos 

 

1.1 – Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 04.05.2017, 11.05.2017, 18.05.2017, 

25.05.2017, 01.06.2017 e 08.06.2017; 

 

1.2 – Abertura de período de discussão pública da 1ª alteração do PDMV. 

 

2 – DPOM – Divisão de Projetos e Obras Municipais  

 

2.1 – Proposta de colocação de sinalização vertical na Rua do Outeiro, na Freguesia de Alfena; 

 

2.2 – Proposta de alteração da localização de sinalização vertical existente na Rua Nova de Alfena, na 

Freguesia de Alfena; 

 

2.3 - Programa de incremento da infraestrutura de mobilidade suave do Concelho de Valongo 

Requalificação do Largo do Passal e áreas envolventes, Sobrado 

- Aprovação do projeto de execução; 

 

2.4 – Requalificação e modernização das instalações da escola básica e secundária de Ermesinde – 1.ª 
Fase  
→Aprovação da minuta de contrato; 

 

2.5 - PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano: Reabilitação de Habitação Social PER 

Balselhas 

Aprovação das peças procedimentais e do projeto de decisão de contratar por concurso público 

Designação dos membros do júri do procedimento. 

 

3 – DOTA – Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

3.1 – Realização de eventos para angariação de fundos em honra da Nª. Srª. das Necessidades - Isenção 

do pagamento da taxa pela emissão de licença especial de ruído. 
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4 – DEASD – Divisão de Educação, Ação Social e Desporto 

 

4.1 – Clube Karaté de Valongo - Encontro Nacional Selecionados para o Campeonato do Mundo de Karaté 

Goju-Ryu; 

 

4.2 – Inteligência Corajosa - Associação de Desportos de Combate – Apoio. 

 

5 – DCTJ – Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

5.1 - “Sobrado é Festa” – Proposta de parceria com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado; 

 

5.2 – Festas em Honra de São Mamede – Proposta de atribuição de subsídio; 

 

5.3 – Proposta de atribuição de subsídio pontual à Banda Musical de São Martinho de Campo e à Banda 

Musical de São Vicente de Alfena. 

 

6 – DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

6.1 – Festa em honra do São Lourenço. Pedido de isenção de taxas pela ocupação do espaço público com 

90 mastros e pela emissão do alvará de licença para funcionamento de recinto itinerante; 

 

6.2 - Concurso público para concessão e utilização do espaço relativo à Casa da Portagem sobre o Rio 

Ferreira, para exploração de um Bar, em Campo e Sobrado-Adjudicação. 

 

 

 

 

Valongo, 31 de julho de 2017 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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Reunião Ordinária de 03.08.2017 

 

Adenda à Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Diversos 

 

1.1 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.2 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 – DPOM – Divisão de Projetos e Obras Municipais  

 

2.1 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.2 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.3 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2.4 – …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.5 - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.6 – Atribuição/criação de dois lugares de estacionamento privativo para a Casa do Povo de Ermesinde – 

Instituição Particular de Solidariedade Social, sitos na Praça 1.º de Maio, em Ermesinde; 

 

2.7 – Criação de lugar de estacionamento privativo reservado a pessoa com mobilidade condicionada na 

Rua Júlio Dinis, na Freguesia de Ermesinde; 

 

2.8 - Estudo de sinalização vertical a implementar na Rua Padre Magalhães e Avenida Visconde de 

Oliveira, em Campo. 

 

3 – DOTA – Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

3.1 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.2 – Processo nº. 85-OC/2016, em nome de Centro Social de Ermesinde 

Local: Rua Rodrigues de Freitas - Ermesinde 

Pedido de isenção de taxas – Adenda. 
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3.3 – Festas em honra de São Mamede - Isenção do pagamento da taxa pela emissão de licença especial 

de ruído. 

 

4 – DEASD – Divisão de Educação, Ação Social e Desporto 

 

4.1 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.2 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.3 – Candibyke – Associação de Ciclismo - 1.ª Maratona XCM Centro BTT Valongo 2017 – 10 de setembro 

(Pedido de Apoio). 

 

5 – DCTJ – Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

5.1 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

5.2 – ……………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

5.3 - ……………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

6 – DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

6.1 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6.2 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.3 - Prestação de serviços de fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino do 

Município de Valongo, bem como no âmbito do plano de emergência de apoio alimentar” – Aprovação da 

minuta do contrato; 

 

6.4 - Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a prestação de serviços de 

fornecimento de refeições nos Estabelecimentos de Educação e Ensino do Município de Valongo, bem 

como no âmbito do Plano de Emergência de Apoio Alimentar, por um período de 36 meses – Aprovação da 

minuta do contrato. 

 

 

Valongo, 01 de agosto de 2017 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

O senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentou os presentes e deu início à 

reunião, concedendo a palavra aos senhores Vereadores que pretendessem usar da mesma. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, cumprimentando os presentes. 

Referiu que na sequência da reunião anterior onde se debateu o procedimento de aquisição de 

equipamento e software informático, iria remeter aos senhores Vereadores a síntese das alterações que se 

verificariam nessa vertente assim que estivessem concluídos os cadernos de encargos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, cumprimentando os presentes. 

Iniciou a sua intervenção dizendo que ia referenciar algumas questões, mas, primeiramente, agradeceu o 

facto de ter recebido a informação sobre o número de funcionários que o ITAU disponibilizava para o 

serviço de refeições nas escolas, assim como a informação referente à Be Water. 

Disse que no apeadeiro de Campo, paralelo à linha do caminho de ferro e com acesso à Travessa da 

Fervença, existia um passeio que de um lado tinha uma vedação em rede e do outro a linha ferroviária. 

Questionou de quem era a responsabilidade de manutenção do mesmo, pois encontrava-se coberto de 

mato e era necessário ser objeto de intervenção. 

Questionou, ainda, acerca do ponto de situação da questão concernente à Comissão de Toponímia, 

considerando que era pertinente rever se fazia sentido a existência da mesma. 

Disse que, em fevereiro, entregou uma recomendação sobre o Campo de Balselhas, com o objetivo de 

chamar a atenção para a importância em tornar o espaço utilizável atendendo a que se encontrava ao 

abandono. Perguntou se já havia algo delineado para esse espaço, uma vez que a Associação Desportiva 

“Os Canários de Balselhas” estava a tentar agendar uma reunião com o senhor Presidente ou com o 

responsável pelo pelouro, mas sem sucesso. 

De seguida, referiu que no âmbito das comemorações dos 180 Anos do Município de Valongo a Concelho, 

foi publicada uma coletânea denominada “Valongo, 180 Anos de Memórias”, que visava perdurar na 

memória do concelho, como testemunho escrito, relatos sobre a história local, tradições e património. Nesse 

contexto, e porque, na sua opinião, a obra não dignificava o concelho, reiterou a pergunta da reunião 

anterior de qual o critério utilizado para a seleção dos autores que contribuíram para a elaboração da 

mesma. 

Disse que, há cerca de um mês, apresentou uma questão respeitante a uma habitação destinada a vítimas 

de violência doméstica, e solicitou informação sobre o assunto. 

Fez referência ao despacho de exoneração do Chefe da DOTA, dizendo que pretendia ter conhecimento 

dos fundamentos por este expostos no requerimento apresentado para esse propósito. 



8 
 

Disse que tinha apresentado uma questão sobre a Rua de S. Pedro, na zona do Lombelho, e que, 

entretanto, recebeu a informação de que o assunto descrito não representava perigo para as habitações, 

facto que comunicou aos cidadãos com interesse na matéria. 

De seguida, referiu que a CDU apresentou na Assembleia Municipal uma recomendação sobre a Escola do 

Xisto, e nessa sequência, fez uma proposta para inclusão na Agenda de Trabalhos da Câmara Municipal de 

um ponto relacionado com a cedência da Escola do Xisto à Junta de Freguesia de Alfena, sem prejuízo da 

utilização que nesse momento se verificasse no equipamento. No entanto, o ponto não foi incluído, e 

pretendia um esclarecimento quanto a essa decisão. 

Por último, apresentou uma recomendação sobre a Rua Central da Ribeira, com o seguinte conteúdo: 

 

Rua Central da Ribeira, uma das ruas mais perigosas da freguesia 

Recomendação 

 

“A Rua Central da Ribeira, em Campo, pela sua pouca largura, pela falta de passeios para os peões e pelo 

abandono a que tem sido votada ao longo dos tempos, e pelo tráfego automóvel a que está sujeita, é, sem 

dúvida, uma das ruas mais perigosas da freguesia. 

Como o abandono assim o permite, a maior parte dos automobilistas que nela circulam nos dois sentidos 

acabam por não respeitar limites de velocidade, aumentando, por isso, ainda mais o perigo de quem a pé 

pela rua circula e dos habitantes que nela moram ao longo da estrada. 

Para que o risco de acidente permanente seja minimizado, a CDU recomenda: que entre outras medidas 

que possam ser adotadas, seja reforçada a sinalização de limite de velocidade na Rua Central da Ribeira 

com colocação de lombas, inclusive.” 

Valongo, 03 de agosto de 2017 

O Vereador da CDU 

Adriano Ribeiro 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo à questão do despacho 

do Chefe da DOTA, que os fundamentos alegados eram de cariz pessoal e familiar. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, cumprimentando os presentes. 

Começou por manifestar estranheza pela exoneração do Chefe de Divisão do Urbanismo, referindo que o 

senhor Presidente elaborava o organograma como entendesse e escolhia com quem colaborar. No entanto, 

o Chefe da DOTA era Engenheiro de Minas e a Câmara Municipal tinha técnicos competentes para 

assegurar a citada divisão, e que, na sua perspetiva, o senhor Presidente deveria reconhecer a sua “mea 

culpa” por esse erro estratégico. 

De seguida, disse que a Câmara emitiu um comunicado às Juntas de Freguesia a dizer que a partir do dia 1 

de agosto deixaria de efetuar a recolha de resíduos provenientes de inumações o que, na sua opinião, não 

fazia sentido, porque a LIPOR recolhia esse tipo de resíduos desde que fossem devidamente separados. 

Disse, ainda, que o prestador de serviços poderia enquadrar um veículo que, mensalmente, recolheria 
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esses resíduos, e posteriormente, se assim fosse decidido, seria cobrado o respetivo custo às Juntas de 

Freguesia, uma vez que era da sua responsabilidade a execução do serviço, pois se estas tivessem que 

contratar uma empresa seria mais dispendioso. 

Referiu que a Vallis Habita divulgou no Facebook a organização de um Passeio a Fátima, no próximo dia 13 

de setembro, para os residentes nos Empreendimentos de Habitação Social com mais de 65 anos de idade, 

mas, na sua opinião, não ficava bem à empresa municipal desenvolver esse tipo de iniciativa, porque, para 

além de esta já ter promovido o “Dia dos Vizinhos”, que teve como destino Peso da Régua e Lamego, e a 

Festa de Natal, havia outras questões mais prementes para resolver, como era o caso das reportadas pelo 

senhor Vereador, Adriano Ribeiro, em várias reuniões de Câmara, como o exemplo de vidros partidos, 

campainhas avariadas, portas com deficiente funcionamento, etc, e que nada tinham a ver com 

reestruturações e obras no âmbito do PEDU. Portanto, era importante discernir os procedimentos e atuar 

em conformidade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, cumprimentando os presentes. 

Disse que pretendia abordar algumas questões, mas, no âmbito do assunto sobre a Vallis Habita, 

aproveitou para questionar se houve alguma alteração do objeto social da empresa, porque atualmente já 

não era a recuperação e a manutenção de edifícios, mas servir de “muleta” ao senhor Presidente e às 

festas que este não podia organizar em nome da Câmara. Sugeriu que fosse endereçado um convite ao 

Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita para estar presente na próxima reunião de 

Câmara no sentido de explicar o motivo pelo qual decidiu organizar um Passeio a Fátima, no dia 13 de 

setembro, a cerca de três semanas das Eleições Autárquicas, iniciativa que implicava despesa, quando 

persistiam muitas queixas relativas ao serviço prestado pela empresa, em que esta alegava sempre 

problemas orçamentais. Acrescentou que, embora essa iniciativa o sensibilizasse, pretendia uma explicação 

objetiva para isso, uma vez que não se inseria no objeto da empresa municipal. 

Seguidamente, disse ter conhecimento que a Câmara ia realizar um evento denominado “Couce em Festa”, 

mas já existia um outro projeto designado “Há Festa na Aldeia”, promovido pela Associação de 

Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM) com o Município de Valongo e 

mais quatro municípios, integrando assim as cinco “Aldeias de Portugal”, e financiado pelo Programa de 

Desenvolvimento Rural (PRODER), era considerado um projeto de desenvolvimento do território, no qual foi 

criado um novo foco de atratividade em espaços rurais com caraterísticas especiais, e propunha o 

envolvimento ativo da população, dando dessa forma um protagonismo regional muito amplo a nível do 

concelho e, principalmente, das Serras de Santa Justa e Pias. 

Argumentou que a iniciativa “Couce em Festa” era apenas organizada pela Câmara Municipal e pela Junta 

de Freguesia de Valongo, não trazendo visibilidade ao Parque das Serras do Porto, o que considerava um 

erro estratégico em termos de promoção do território. Questionou o porquê de a Câmara ter desistido do 

projeto “Há Festa na Aldeia”, uma vez que este ainda existia. 
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Fez referência a uma informação que lhe foi remetida sobre o ponto de situação do contencioso da Câmara 

em resposta à sua solicitação, realçando que a lista constante do documento não estava legendada, sendo 

apenas possível a sua interpretação a pessoas com formação jurídica. Solicitou que fosse incluída legenda 

para uma melhor compreensão de todos. Referiu, ainda, que a resposta ao seu requerimento consistia 

numa lista de processos que o senhor Presidente solicitou à empresa “Ricardo Bexiga, Oliveira e Silva & 

Associados - Sociedade de Advogados, RL”, mencionados numa informação de cariz político, e que tecia 

uma das seguintes considerações: “… é de relevar, que devido a um maior acompanhamento jurídico dos 

procedimentos e atos, dinamizando práticas integradas de direito preventivo, diminuiu substancialmente”, o 

que não se incluía no âmbito das competências de um prestador de serviços. Face ao exposto, referiu que 

na próxima reunião de Câmara faria uma análise mais extensiva do documento. 

Abordou uma questão anteriormente mencionada que dizia respeito a um terreno pertencente ao domínio 

privado do Município de Valongo e que era utilizado como parque de estacionamento por parte de uma 

instituição privada, acrescentando que os restantes membros do Executivo Camarário desconheciam esse 

facto. Disse que não esteve presente na reunião anterior, mas tinha conhecimento que foi dada uma 

explicação com base numa alínea, que dizia: “… praticar os atos necessários à administração corrente do 

património do Município e à sua conservação”, o que não era compreensível, pois era uma utilização 

perversa de uma competência que estava delegada no senhor Vice-Presidente e que não se aplicava ao 

caso reportado. 

Repetiu que o terreno estava a ser utilizado por uma instituição privada, que sinalizou o local, 

designadamente na Rua D. Pedro IV, indicando os parques números 2 e 3. Salientou a importância em 

conhecerem a opinião do senhor Presidente quanto a essa matéria. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. António Jorge do Aido, cumprimentando os presentes. 

Disse que numa reunião anterior tinha abordado a questão da verificação por parte da Câmara nos casos 

de participação de obras consideradas ilegais, tendo obtido como resposta que não havia técnicos 

suficientes para proceder a essas averiguações, e que os fiscais procediam à verificação e elaboravam uma 

informação, sendo os processos submetidos a despacho do respetivo Chefe de Divisão. No entanto, os 

casos de que tinha conhecimento não estavam em conformidade, e facultou os números dos processos, 

59/2014 e 2/2017, de Alfena e de Valongo, para que fossem objeto de análise. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo relativamente à questão do 

apeadeiro de Campo, que ia ser averiguada para posteriormente ser dada resposta. 

Quanto à questão da Comissão de Toponímia, disse concordar com o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, de 

que tinha que ser revista a necessidade da existência dessa Comissão, facto já comunicado ao Presidente 

da mesma. 

No respeitante à questão do Campo de Balselhas, disse que todas as solicitações de reuniões com o 

Presidente da Câmara foram concretizadas. 

 



11 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, cumprimentando os presentes. 

Complementou a informação do senhor Presidente, dizendo que a Associação Desportiva “Os Canários de 

Balselhas” solicitou uma reunião com a Câmara, mas procedeu ao seu cancelamento. Reconheceu a 

necessidade em debater o assunto, mas, nesse momento, não estava agendada qualquer reunião, uma vez 

que não existia uma solicitação nesse sentido. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando sobre a questão da 

coletânea “Valongo, 180 Anos de Memórias”, que já tinha solicitado uma informação pormenorizada sobre o 

trabalho, que posteriormente seria enviada ao senhor Vereador, Adriano Ribeiro, com todos os 

esclarecimentos. 

Relativamente à questão da habitação destinada a vítimas de violência doméstica, disse que os técnicos já 

tinham ido ao local para verificar e definir o procedimento a efetuar para resolver o problema. 

Disse, quanto à recomendação sobre a Rua Central da Ribeira, que ia ser enviada para os serviços para ser 

objeto de estudo. 

No que concerne à inclusão do ponto sobre a Escola do Xisto, informou que aguardavam a análise jurídica 

do assunto, e que foi dada resposta à Junta de Freguesia de Alfena sobre a pretensão da CDU. 

Em relação à questão da exoneração do Chefe da DOTA, esclareceu que este a solicitou tendo como base 

razões de ordem pessoal e familiar. No entanto, era sua obrigação agradecer o empenho deste na Câmara 

Municipal de Valongo, pois para além de ter dado o seu contributo no processo do Parque das Serras do 

Porto, também ajudou no procedimento de desmaterialização dos processos, e só havia quatro câmaras 

municipais no distrito do Porto com um nível de desmaterialização igual ao do Município de Valongo, facto 

do qual se orgulhava. 

No que respeita à questão da Vallis Habita, argumentou desconhecer a organização de um Passeio a 

Fátima, mas respeitava, pois a equipa foi escolhida para gerir a empresa municipal, à qual era dada 

liberdade para administrar. Porém, não considerava correto o agendamento da iniciativa para o dia 13 de 

setembro, ia questionar o motivo e convidar o Presidente do Conselho de Administração da empresa para 

estar presente na próxima reunião de Câmara para prestar um esclarecimento. Elucidou que não ia estar 

presente na iniciativa e que tinha compromissos agendados para essa data. 

Esclareceu em relação à iniciativa “Couce em Festa”, que houve a intenção de fazer algo no âmbito das 

comemorações dos “180 Anos do Município de Valongo”, e como não ia ser realizado o projeto “Há Festa 

na Aldeia”, que também não foi concretizado no ano transato por indisponibilidade de alguns parceiros e por 

ter um custo elevado, foi feita a opção por um outro modelo que teria a colaboração de várias Associações 

e que iria promover o Parque das Serras do Porto, acrescentando que estava expectante de que essa 

iniciativa corresse bem. 

Sobre a questão do contencioso, disse que, conforme o solicitado pelo senhor Vereador, Dr. João Paulo 

Baltazar, foi elaborada uma informação objetiva que dizia que, apesar de tudo, existia menos 

conflitualidade, ou seja, havia menos processos contra a Câmara e já tinham sido resolvidos cerca de 4 
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milhões de euros em processos. Realçou que a governação implicava conflito, como era o caso do Estádio 

de Sonhos, em que a Câmara teria que pagar, mas a decisão competia ao tribunal. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, procedendo à leitura de um parecer técnico 

atinente à questão do terreno municipal, do seguinte teor: 

“Exmos. Srs. 

No uso dos poderes que me são conferidos por subdelegação de competências expressa pelo Sr. Vice-

Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, através do despacho n.º 06/GAV/SP/2014, de 7 de 

outubro, cumpre-me comunicar que rececionamos um email, endereçado em 26 de abril último, de cujo teor 

decorre da comunicação que durante o período decorrido entre 23 de junho e 16 de agosto do ano em 

curso, essa instituição cristã promoverá a realização de 10 Congressos Regionais das Testemunhas de 

Jeová, os quais terão lugar no salão de Assembleia de Valongo, sito na Rua D. Pedro IV, n.º 170. 

Assim, atendendo ao elevado número de participantes, os quais se farão transportar em autocarros de 

turismo e/ou viaturas ligeiras, solicitam autorização para ocuparem o espaço de estacionamento existente 

no extremo norte da Rua de Calfaioma, bem como um terreno propriedade desta Edilidade sito junto à Rua 

António Pimenta Elias. 

Face ao explicitado e após análise do pretendido, os serviços técnicos desta Câmara Municipal consideram 

que a proposta apresentada se insere numa política de organização funcional no âmbito do estacionamento 

automóvel, tentando dirimir ao máximo o constrangimento à circulação automóvel durante os dias do 

evento, motivo pelo qual não se colocam óbices, há anuência do pretendido. 

De salientar que a limpeza dos espaços em causa, a colocação de sinalética adequada e a organização do 

estacionamento ficarão a cargo dessa instituição, bem como a responsabilidade civil por qualquer dano 

material ou pessoal daí decorrente, nomeadamente nos espaços propriedade desta Autarquia, cedidos a 

título gratuito durante o espaço temporal em causa. Não obstante, encontramo-nos ao dispor para qualquer 

esclarecimento que considerem pertinente.” 

Referiu que o procedimento contribuía para um melhor funcionamento do espaço público da 

responsabilidade da Câmara, e assumia isso, pois, dessa forma, foi resolvido o problema da circulação 

automóvel e garantida a segurança, bom como a projeção da responsabilidade para a instituição em relação 

a qualquer dano que se verificasse no espaço. Acrescentou que qualquer objeção a esse procedimento era 

um problema de inteligência. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que não estava contra a utilização do 

espaço, mas a lei existia para ser cumprida, e não tinha vindo à Câmara nenhum pedido de autorização 

para o espaço sito na Rua D. Pedro IV, complementando que não se tratava de um problema de 

inteligência, mas se a Câmara permitisse que a lei fosse ultrapassada, seria uma anarquia, sistema que não 

defendia. Referiu que a resposta que lhe foi endereçada mencionava uma alínea que tinha a ver com 

administração do património e sua conservação, contudo, a questão objeto de debate era uma cedência de 
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utilização de um espaço municipal, e isso tinha que ser protocolado através de uma deliberação e votada na 

Câmara, e não delegada nos técnicos, pois não tinham competência para tal procedimento. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, refutando que um dos problemas dos portugueses 

era a burocracia e que, muitas vezes, faltava bom senso na tomada de decisões, como era o caso em 

discussão, acrescentando que havia decisões que eram tomadas no sentido de abreviar e resolver 

problemas, defendendo o interesse público. 

No que respeita à questão da fiscalização, disse que o PS tentou alterar a forma em como era efetuada a 

fiscalização na Câmara, mas houve um constrangimento durante o mandato que foi o facto de não ter sido 

aberto nenhum concurso para fiscais, o que obstava, pois só os fiscais podiam assinar as participações, e 

isso constituiu uma limitação a esse tipo de procedimento. 

Quanto à atitude em concreto, disse que, sempre que houvesse uma reclamação fundamentada, procedia-

se à averiguação e posteriormente havia uma decisão, mas se os cidadãos transgredissem e ninguém 

apresentasse exposição ou contestação a Câmara não tomava conhecimento. Incentivou a que os 

processos ilegais fossem denunciados para que fosse possível proceder à respetiva fiscalização. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. António Jorge do Aido, argumentando que foram apresentadas várias 

reclamações respeitantes aos processos mencionados, pois não cumpriam o regulamentado em termos de 

edificação, no entanto, foram arquivadas. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, solicitando ao senhor Vereador, Dr. 

António Jorge do Aido, que lhes facultasse cópias dos processos. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que se houve reclamações havia uma 

decisão, e se existia ilegalidade tinha que ser demonstrada. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. António Jorge do Aido, dizendo que as leis deviam ser iguais para todos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, solicitando ao senhor Presidente que a questão da 

Comissão de Toponímia fosse resolvida até ao final do mandato. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que assumia esse 

compromisso. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, questionando o motivo pelo qual a Comissão de 

Toponímia não exercia as funções para as quais foi constituída. 
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Fez novamente referência à iniciativa “Há Festa na Aldeia”, referindo que o senhor Presidente havia 

afirmado que a mesma tinha um custo elevado. Nesse contexto, perguntou a quanto ascendia esse valor, e 

qual o custo da iniciativa “Couce em Festa”, e se as dívidas da Câmara com 3 anos eram tidas em 

consideração para efeitos de estatísticas, porque as quotas da ADRITEM ainda não tinham sido pagas. Mas 

esta entidade colaborou com o Município de Valongo nas candidaturas para a Casa das Artes e para a 

Banda de Música de Campo. Reiterou que pretendia informação sobre os custos das iniciativas. 

Ainda sobre custos, questionou quanto seria preparado o orçamento municipal para acolher o depósito de 

1,5 milhões de euros que teria que ser efetuado para o processo de expropriação do Estádio de Sonhos. 

Quanto à afirmação do senhor Vice-Presidente de que a lei era burocrática, comentou que enquanto não 

existisse outra teriam que cumprir a que vigorava. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, aludindo novamente a questão da competência 

referente ao terreno municipal, que havia determinadas competências da Câmara que podiam ser 

delegadas no senhor Presidente, e por este subdelegadas nos senhores Vereadores. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que a Comissão de 

Toponímia não era permanente, e tornava-se difícil reunir no que concerne à conciliação em termos de 

disponibilidade dos vários elementos que a constituíam. Referiu que estava pendente de atribuição de nome 

uma rua na freguesia de Campo, e se persistisse a impossibilidade em reunir a mencionada Comissão, a 

Câmara avocaria essa competência e decidiria o assunto sem o parecer daquela. 

Em relação à ADRITEM, disse que existia um diferendo entre a Câmara e essa entidade, pois no início de 

funções do PS, a quota foi fixada em € 100,00 mas esta pretendia cobrar € 25.000,00, valor com o qual não 

concordava e não pretendia fazer o pagamento. Disse que foi um problema que “herdou” mas que tinha 

interesse na sua resolução. 

Quanto à iniciativa “Há Festa na Aldeia”, esclareceu que foi realizada mas surgiu uma indisponibilidade por 

parte da Junta de Freguesia que não pretendia continuar com esse modelo, razão pela qual não foi dada 

continuidade no ano transato. Disse que no ano em curso havia condições, a zona era agradável, e no 

âmbito das comemorações dos “180 Anos do Município de Valongo”, foi decidido lançar um desafio às 

coletividades locais para a criação de um evento na aldeia. Acrescentou que ia solicitar uma informação 

sobre os custos das iniciativas “Couce em Festa” e “Há Festa na Aldeia” para facultar ao senhor Vereador, 

Dr. João Paulo Baltazar. 

Sobre a questão do Estádio de Sonhos, disse que a decisão de expropriar foi unânime, tendo todos a noção 

de que quando o tribunal se pronunciasse ia ser fixado um valor que a Câmara teria que pagar. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, argumentando que o senhor Presidente não 

“herdou” o problema relacionado com a ADRITEM, estava anteriormente protocolado que o valor seria € 

25.000,00, mas usufruía de 1 milhão e 400 mil euros. Portanto, não houve poupança no não pagamento. 
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Referenciou a questão da Comissão de Toponímia, dizendo que esta foi criada no âmbito da Assembleia 

Municipal, e a Câmara não tinha que decidir por impossibilidade da Comissão quando esta existia e estava 

em funções. Sugeriu que fosse apresentada uma reclamação ao órgão deliberativo, que fosse pedida a 

dissolução da citada Comissão, e nesse caso a Câmara assumiria a competência. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

Presente à Câmara o resumo diário da tesouraria do dia anterior que apresenta um total de disponibilidades 

de cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quarenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 04.05.2017, 11.05.2017, 

18.05.2017, 25.05.2017, 01.06.2017 E 08.06.2017 

 

Aprovadas por unanimidade. 

Não participou na votação das atas o senhor Vereador eleito pelo PS, Dr. António Jorge do Aido, por não ter 

estado presente nas reuniões. 

Não participou na votação das atas das reuniões de 04.05.2017, 11.05.2017, 18.05.2017 e 01.06.2017, o 

senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, por não ter estado presente nas reuniões. 

Não participou na votação das atas das reuniões de 25.05.2017 e 08.06.2017, o senhor Vereador, Dr. César 

Vasconcelos, por não ter estado presente nas reuniões. 

 

1.2 - ABERTURA DE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA DA 1ª ALTERAÇÃO DO PDMV 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta para abertura de 

período de discussão pública da 1ª alteração do PDMV, cujo assunto foi objeto da informação técnica n.º 

27/GMIME/2017, de 2017.07.21, subscrita pelos técnicos superiores, Vítor Santos de Sá, Arq. e António 

Costa, Arq., afetos ao Gabinete Mais Investimento Mais Emprego, cujo teor se transcreve: 

«1. Com a comunicação das correções introduzidas à proposta da 1.ª alteração ao regulamento do PDM de 

Valongo, efetuada a 19 de julho do presente, em conformidade com o parecer favorável condicionado da 2.ª 

conferência procedimental, realizada no passado dia 22 de junho de 2017, e com a concertação efetuada 

com o ICNF, em reunião de 17.07.2017, é dado por concluído o período de acompanhamento e o período 

adicional de concertação deste procedimento, pelo que a proposta de alteração encontra-se em condições 

de ser submetida a discussão pública. 

2. Assim, de acordo com o previsto no artigo 89.º do Regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), solicita-se à câmara municipal que delibere proceder à abertura 
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de um período de discussão pública, da 1.ª alteração ao regulamento do PDM de Valongo, de 30 dias úteis, 

a iniciar-se após publicação de aviso no Diário da República e a divulgar através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio na Internet da câmara municipal. 

3. Os documentos da proposta da 1.ª alteração ao regulamento do PDM de Valongo a disponibilizar para 

consulta pública são os seguintes (em anexo): 

a) Proposta de alteração, submetida a conferência procedimental com as correções introduzidas na 

sequência do parecer final e da concertação efetuada, de 2017.07.21; 

b) Resposta do ICNF às correções introduzidas à proposta de alteração, de 2017.07.19; 

c) Correções introduzidas à proposta de alteração, na sequência do parecer final e reunião de concertação 

com o ICNF, de 2017.07.19; 

d) Ata da 2.ª conferência procedimental e respetivo parecer final, de 2017.06.22; 

e) Proposta de alteração, submetida a conferência procedimental, aprovada em reunião de câmara de 

2017.04.06. 

4. Propõe-se ainda que os documentos indicados no ponto anterior, sejam disponibilizados para consulta 

pública no gabinete do munícipe/loja do cidadão e no sítio na Internet da câmara municipal, e que a forma 

de apresentação das reclamações, observações ou sugestões por parte dos interessados, seja por escrito, 

dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, nos dias úteis das 09:00 h às 17:30 h, e entregues nos 

serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal de Valongo, via postal, para a Avenida 5 de 

Outubro n.º 160, 4440-503 Valongo, ou por correio eletrónico, para gabmunicipe@cm-valongo.pt.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 2017.07.31, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que, no âmbito dessa revisão do PDMV, era 

importante ficarem salvaguardados os compromissos da Câmara Municipal no que respeitava aos projetos 

de interesse municipal que não estivessem enquadrados, para que fossem abrangidos no presente 

documento. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, proceder à abertura de um período de 

discussão pública, da 1.ª alteração ao regulamento do PDM de Valongo, de 30 dias úteis, a iniciar-se após 

publicação de aviso no Diário da República. 

 

2.1 - PROPOSTA DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA DO OUTEIRO, NA 

FREGUESIA DE ALFENA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de colocação de 

sinalização vertical na Rua do Outeiro, em Alfena, instruído com a informação técnica n.º 8000/2017, 

prestada na aplicação MGD MyDoc, datada de 17 de julho último, subscrita pelo Técnico Superior Eng.º 

Miguel Vidal, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 
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«O Município de Valongo recebeu uma exposição proveniente de um munícipe, residente na Rua do 

Outeiro, junto ao nº 471 em Alfena, em que refere que face à largura exígua da via e de estacionarem junto 

ao nº 471, dos dois lados da via, tem muitas dificuldades em aceder e parquear viaturas dentro da sua 

propriedade. 

Em visita ao local confirmou-se a situação e verificou-se que no entroncamento com a EN 105, o 

arruamento alarga ligeiramente e os munícipes estacionam viaturas nesse local. Como a situação descrita 

coloca em perigo os automobilistas e os peões, propõe-se que a solução a adotar colmate esse problema 

de uma forma global. 

Nesse sentido propõe-se que sejam colocados sinais de proibição de estacionamento C15, no início da 

artéria, dos dois lados da via, com placas adicionais Mod 3a e Mod 3c, conforme planta anexa. 

Foi realizada a consulta à Junta de Freguesia de Alfena, para que se pronunciasse sobre a proposta 

elaborada, tendo a mesma emitido parecer favorável. 

Face ao exposto, propõe-se a aprovação da presente proposta de sinalização vertical, conforme indicado na 

planta anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º do 

Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 2 de agosto de 2007.» 

Sobre o assunto em apreço foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, 

Eng.ª Paula C. Pereira Marques, em 2017.07.18, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.» 

Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.07.19 o seguinte 

despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.07.21, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 

de agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro (Código 

da Estrada), na sua atual redação, por unanimidade: 

1 - Aprovar a proposta de sinalização vertical que contempla a colocação de dois sinais mod. C15 (proibido 

estacionar) acrescidos das placas adicionais mod 3a e mod 3c, na Rua do Outeiro, em Alfena, nos termos 

propostos na supracitada informação e planta anexa. 

2 - Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da respetiva sinalização, de 

acordo com o proposto no ponto anterior. 
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2.2 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE NA 

RUA NOVA DE ALFENA, NA FREGUESIA DE ALFENA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de alteração da 

localização da sinalização vertical, existente na Rua Nova de Alfena em Alfena, instruído com a informação 

técnica n.º 8001/2017, prestada na aplicação MGD MyDoc, datada de 17 de julho último, subscrita pelo 

Técnico Superior Eng.º Miguel Vidal, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«O Município de Valongo recebeu uma exposição proveniente de um munícipe, residente na Rua Nova de 

Alfena, n.º 121 em Alfena, em que refere que face à largura exígua da via e de estacionarem em frente à 

sua entrada de garagem, do outro lado da via, tem muitas dificuldades em utilizar e parquear a sua viatura 

dentro da propriedade. 

Em visita ao local confirmou-se a situação e verificou-se que existem mais entradas com o mesmo problema 

pelo que se propõe que a solução a adotar colmate esse problema de uma forma global. 

Também se verificou que existe um sinal C21- de “fim da paragem ou estacionamento proibidos” nesse 

local e que não estará colocado na melhor posição. 

Nesse sentido propõe-se que esse sinal seja recolocado mais à frente, junto ao n.º 150, uma vez que a Rua 

Nova de Alfena começa a alargar, a partir da nova localização proposta. (Ver planta anexa). 

As situações análogas que sucedem nesse local (entre o n.º 121 e o n.º 150), ficam também 

salvaguardadas porque considerando a largura da via, pelo código de estrada já é interdito estacionar. 

O sinal C21 conforme se encontrava localizado, podia confundir os utentes porque embora pela largura da 

via o código de estrada proibisse o estacionamento, a presença desse sinal induzia em erro os moradores 

julgando que já era possível estacionar. 

Foi realizada a consulta à Junta de Freguesia de Alfena, para que se pronunciasse sobre a proposta 

elaborada, tendo a mesma emitido parecer favorável. 

Face ao exposto, propõe-se a aprovação da presente proposta de sinalização vertical, conforme indicado na 

planta anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º do 

Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 2 de agosto de 2007.» 

Sobre o assunto em apreço foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, 

Eng.ª Paula C. Pereira Marques, em 2017.07.18, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.» 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.07.19 o 

seguinte despacho: 

«Concordo.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.07.21, o seguinte despacho: 

«Concordo. 
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Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 

de agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro (Código 

da Estrada), na sua atual redação, por unanimidade: 

1 - Aprovar a proposta de recolocação do sinal vertical C21 “fim da paragem ou estacionamento 

proibidos”, na proximidade do n.º 150 da Rua Nova de Alfena, em Alfena, nos termos propostos na 

supracitada informação e planta anexa. 

2 - Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a alteração da localização da referida 

sinalização, de acordo com o proposto no ponto anterior. 

 

2.3 - PROGRAMA DE INCREMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SUAVE DO CONCELHO 

DE VALONGO 

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PASSAL E ÁREAS ENVOLVENTES, SOBRADO 

- APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de aprovação do 

projeto de execução da obra mencionada em epígrafe, instruído com a informação n.º 258/DPOM.RV/2017, 

datada de 28 de julho último, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Jacinta Moreira, da Divisão de Projetos 

e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«A concretização da Requalificação do Largo do Passal - Sobrado, insere-se no âmbito do PEDU - Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Valongo, enquadrada na Prioridade de 

Investimento 4.5 – Mobilidade Sustentável, constituindo uma subação da Intervenção 1.1 – Programa de 

Incremento da Infraestrutura da Mobilidade Suave do Concelho de Valongo - 1ª fase, do Quadro de 

compromissos PEDU Valongo, aprovado e contratado com a Autoridade de Gestão do Programa 

Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, em 31.05.2016. 

Como tal, este projeto reúne todas as condições para ser candidatado ao Aviso n.º NORTE – 06-2016-19 – 

Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano: PI 4.5, com esse objetivo, foi autorizada a contratação 

externa de serviços técnicos especializados para a elaboração dos projetos de especialidades de 

engenharia, com base no projeto de Arquitetura desenvolvido pela Câmara Municipal relativo à 

Requalificação do Largo do Passal e áreas envolventes. 

O presente projeto contempla a Requalificação do Largo do Passal e áreas envolventes, abrangendo a rua 

José de Araújo, a rua de Sto. André, rua D. Mafalda, rua Padre Agostinho de Freitas e rua S. João de 

Sobrado, neste local localizam-se equipamentos e serviços, como sendo a junta de freguesia, igreja, 

cemitério, escolas e diversos estabelecimentos comerciais, como tal, é uma zona em que se impõe o 

melhoramento das condições de circulação pedonal no dia-a-dia. 
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Pretende-se criar/requalificar infraestruturas de apoio ao modo de circulação pedonal como sendo o 

reperfilamento transversal dos arruamentos, a reabilitação de passeios, rampas de acesso, com vista à 

melhoria das acessibilidades para todos, bem como a todos com mobilidade condicionada ou reduzida. 

O Projeto de execução é constituído pelos seguintes elementos: 

- Projeto de Arquitetura; 

- Projetos de Especialidades; 

- Medições/Orçamento; 

- Condições Técnicas; 

- Plano de Gestão de Resíduos; 

- Plano de Segurança e Saúde. 

A estimativa que acompanha o projeto de execução apresenta o valor de 838.613,56 €, acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor. 

Face ao exposto, propõe-se a aprovação do projeto de execução para a Requalificação do Largo do Passal 

e áreas envolventes, com uma estimativa de custos de 838.613,56 €, acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor. 

Tem competência para decidir o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula 

C. Pereira Marques, em 2017.07.28, que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto na presente informação.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.07.28 o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.07.28, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, por unanimidade, 

aprovar o projeto de execução para a Requalificação do Largo do Passal e áreas envolventes, no 

âmbito do “Programa de incremento da infraestrutura de mobilidade suave do Concelho de Valongo”, nos 

termos propostos na supracitada informação. 

 

2.4 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA DE ERMESINDE – 1.ª FASE 

→APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de aprovação da 

minuta do contrato da empreitada versada em título, instruído com a informação n.º 37/DPOM.SAA/2017, 

datada de 31 de julho último, subscrita pela Coordenadora Técnica, Ana Paula Ribeiro, da Divisão de 

Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«1. HISTORIAL 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

(informação n.º 38/DPOM.CP/2017, de 07/04) 

- aprovação – deliberação da Câmara Municipal – 13.04.2017 

 proc. 05.DPOM.2017 

 concurso público (ao abrigo alínea b) do art.º 19.º do CCP) 

 publicitado no DR n.º 78 – II série, de 20.04.2017 

 preço base – 3.400.000,00 € + IVA 

 prazo de execução – 395 dias 

 prazo de garantia da obra – [vide n.º 1 da cláusula 46.ª do CE] 

a)10 anos – cap. 2 

b)5 anos – todos os capítulos com exceção dos cap. 0, 1 e 2 

c) 2 anos – cap. 0 e 1 

▪ CPV – 45214220 

- disponibilização na plataforma anoGov – 20.04.2017 

APRESENTAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES 

(Informação n.º 72/DPOM.CP/2017, de 19/05) 

- aprovação – deliberação da Câmara Municipal de 25.05.2017 – aceitação dos erros e omissões 

identificados e os suprimentos propostos – retificadas as peças do procedimento (mapa de quantidades) e 

junção ao respetivo processo. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS – 12.06.2017 

ADJUDICAÇÃO: 

(informação n.º 100/DPOM/2017, de 24/07) 

 aprovação - deliberação da Câmara Municipal: 27.07.2017 

 adjudicatário: Construções Refoiense, Ld.ª 

→ alvará de construção n.º 48592 - PUB 

→ NIF – 506661393 

 preço contratual: € 3.111.232,39 + IVA 

 prazo de execução: 395 dias 

 notificação da adjudicação ao adjudicatário: 28.07.2017 (plataforma AnoGov) 

2. SITUAÇÃO ATUAL 
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O adjudicatário foi notificado a 28 do corrente mês de julho da necessidade de apresentar os documentos 

de habilitação e da caução para garantia do contrato, no prazo de 10 dias úteis. 

O adjudicatário apresentou, em devido tempo: 

→ os documentos de habilitação, em conformidade com o exigido no art.º 21.º do Programa do 

Procedimento; 

→ a Garantia Autónoma n.º 2017.07622, no valor de 155.561,62 €, emitida pela entidade Norgarante – 

Sociedade de Garantia Mútua, S.A, em 28 do corrente mês, para garantir as obrigações contratuais, a 

qual está em conformidade com a minuta aprovada por esta Edilidade e que faz parte integrante do 

processo da empreitada em referência. 

Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro, “à contrário”, conjugado com o n.º 1 do art.º 98.º do 

referido Código, foi elaborada a minuta de contrato a celebrar com o adjudicatário, que se anexa. 

Pelo exposto, propõe-se a aprovação da minuta de contrato a celebrar, nos termos do disposto no n.º 1 do 

art.º 98.º do referido Código dos Contratos Públicos e a notificação da mesma ao adjudicatário, nos termos 

previstos no n.º 1 do art.º 100.º do citado diploma legal. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea f) 

do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com a alínea b) n.º 1 do 

art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, por força da aplicação da alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e o estabelecido no n.º 1 do art.º 98.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula 

C. Pereira Marques, em 2017.07.31, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto na presente informação.» 

Em 2017.07.31, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

Em 2017.07.31 o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o 

disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º do D.L. n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) 

do n.º 1 do art.º 14.º do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato 

da empreitada versada em título, a celebrar com o adjudicatário Construções Refoiense, Ld.ª, nos termos 

do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 

de janeiro. 
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2.5 - PEDU – PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO: REABILITAÇÃO DE 

HABITAÇÃO SOCIAL PER BALSELHAS 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS E DO PROJETO DE DECISÃO DE CONTRATAR POR 

CONCURSO PÚBLICO 

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO JÚRI DO PROCEDIMENTO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de aprovação do 

projeto e das peças procedimentais, assim como a abertura de procedimento por concurso público para 

execução da obra versada em título, instruído com a informação técnica n.º 86/DPOM.CP/2017, datada de 

31 de julho último, subscrita pelo Técnico Superior Eng.º Júlio Pinto, da Divisão de Projetos e Obras 

Municipais, cujo teor se transcreve: 

«1. Antecedentes 

A necessidade de execução da presente empreitada de obras públicas resulta do conhecimento das 

deficiências existentes nos edifícios de habitação social situado na Rua de Egas Moniz, freguesia de 

Campo, deste Concelho, assim como dos seus espaços envolventes, que prejudicam significativamente a 

qualidade de vida dos seus habitantes. As estruturas dos edifícios são compostas por lajes pré-esforçadas, 

vigas e pilares em betão armado, paredes em betão armado ao nível da cave e sapatas em betão armado. 

As paredes exteriores foram construídas no sistema “Monolite”, constituído por painéis com um núcleo de 

poliestireno extrudido com armadura metálica e revestimento em betão em ambas as faces, perfazendo 

uma espessura de 15cm. A cobertura é constituída por vigotas e madres em betão pré-esforçado, sobre as 

quais assentam telhas cerâmicas, sendo as caleiras e revestimento dos entabulamentos em tela 

betuminosa. 

Através do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, a Câmara Municipal de Valongo, irá 

qualificar os dois edifícios, construídos em 1997, que compõem o empreendimento de habitação social 

acima referido, composto por 52 frações destinadas a habitação, o espaço destinado a condomínio e ATL e 

os seus espaços envolventes através de uma única empreitada que comporta os dois processos indicados 

em epígrafe. 

1.1 Por deliberação da Câmara Municipal, do dia 2017.05.25, foi aprovado o projeto, de execução das obras 

referentes aos edifícios. 

2. Perspetiva da intervenção 

A obra em apreço tem por objetivo a reparação das anomalias detetadas e a melhoria das caraterísticas de 

comportamento térmico, através da alteração da cobertura e elementos de drenagem das águas pluviais, do 

revestimento dos alçados e da substituição das caixilharias exteriores. 

3. Descrição e tipo de obra 

As obras a realizar consistirão na substituição do telhado existente, em telha cerâmica sobre madres em 

betão pré esforçado e caleiras em tela asfáltica, por painéis Sandwich com face dupla em chapa de aço 
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lacado e interior preenchido com poliuretano com 40mm de espessura. As caleiras serão substituídas assim 

como os tubos de queda e respetivas ligações. As fachadas, com exceção do piso de garagens, serão 

revestidas com sistema de isolamento térmico constituído por placas de poliestireno expandido moldado, 

revestidas com reboco armado e revestimento final com reboco acrílico. As caixilharias existentes, com 

vidro simples e sem corte térmico, serão substituídas por caixilharia com vidro duplo e corte térmico que 

incluirão novas soleiras em alumínio agregadas a caixilharia. O embasamento do edifício terá tratamento 

das fissuras e armaduras atualmente expostas. No edifício de rés-do-chão, utilizado como edifício do 

condomínio e ATL, será refeita a cobertura plana existente, com a criação de pendentes, impermeabilização 

com tela dupla, incluindo platibanda, isolamento térmico com aplicação de placas de polietileno extrudido, 

coberto por manta geotêxtil e godo proveniente de rio. 

4. Escolha do procedimento 

Verificando-se que o preço base da empreitada importa em € 362.137,26, (trezentos sessenta dois mil 

cento trinta sete euros e vinte seis cêntimos), sugere-se a escolha do concurso público nos termos do 

disposto na alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP. 

5. Peças do procedimento 

O presente processo de empreitada é composto pelas seguintes peças escritas e desenhadas: 

- Anúncio 

- Programa de Concurso 

- Caderno de Encargos 

- Cláusulas Técnicas Especiais 

- Planos de Segurança e Saúde (fase de projeto) 

- Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

- Peças escritas e desenhadas dos projetos de execução 

- Pormenor das placas sinalizadoras da obra 

6. Designação dos membros do júri e delegação de competências 

Uma vez que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 67.º, é da competência do órgão competente para 

contratar a designação do júri do procedimento, propõe-se que este seja constituído pelos seguintes 

membros e ordem: 

Membros efetivos: Eng.º Júlio Pinto 

         Eng.º Manuel Cunha 

        Eng.ª Filipa Ruão 

Membros suplentes: Eng.ª Helena Pereira 

        Eng.ª Cláudia Rodrigues 

Propõe-se que sejam delegadas no júri as competências de prestar aos interessados os esclarecimentos 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças de concurso, realizar a análise e decisão sobre 

os pedidos de prorrogação do prazo de entrega das propostas, relativos aos artigos 61.º e 64.º do CCP, 

proceder à apreciação das propostas de acordo com o critério de adjudicação, elaborar o relatório 

preliminar, a audiência prévia dos concorrentes e a elaboração do relatório final. 
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7. Prazo de execução da obra 

Considerando a dimensão da obra e o grau de complexidade dos trabalhos a realizar, propõe-se que 

seja fixado o prazo de 180 dias para a execução da obra, conforme consta do anúncio. 

9. Prazo para entrega das propostas 

Propõe-se que seja fixado o prazo de 24 dias para a apresentação das propostas. 

10. Critério de adjudicação 

Dada a reduzida complexidade técnica da obra a executar, propõe-se que o critério de adjudicação seja 

o preço mais baixo, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP. 

11. Condições especiais 

11.1 – Reserva de não contratar: 

Conforme referido no n.º 4 do artigo 30.º do programa do procedimento 

12. Propostas 

Face ao exposto, propõe-se que seja: 

a) Enviado à DFRH para cabimento do valor de € 66.000,00, no ano de 2017 e o restante no ano de 

2018. 

b) Aprovadas as peças procedimentais, que compõem o presente processo da empreitada, e o projeto de 

decisão de contratar através do procedimento de concurso público, nos termos do disposto na alínea b) 

do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, nas seguintes condições: 

- Preço base:€ 362.137,26 + IVA; 

- Prazo de execução da obra: 180 dias; 

- Prazo para apresentação das propostas: 24 dias; 

- Critério de Adjudicação das propostas: Preço mais baixo; 

c) Designados os membros do júri do procedimento nos termos propostos na presente informação; 

d) Submetido, após cabimento orçamental dos encargos com a obra pela DFRH, o processo ao órgão 

competente para decidir o assunto. 

Tem competência para decidir o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Dec-Lei n.º 18/2008, na sua atual redação.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula 

C. Pereira Marques, em 2017.07.31, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara , Eng.º Sobral Pires. 

Concordo com o proposto na presente informação.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.07.31 o seguinte 

despacho: 

Concordo. 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.07.31, o seguinte despacho: 
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«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais e de acordo com a 

informação supra referida, por unanimidade: 

1) Aprovar a abertura de Concurso Público, nos termos da alínea b) do art.º 19.º e n.º 1 do art.º 36.º, 

ambos do Código dos Contratos Públicos, para execução da empreitada denominada “PEDU – Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano: Reabilitação de Habitação Social PER Balselhas ”, com o preço 

base de 362.137,26 € + IVA e um prazo de execução de 180 dias, nos termos propostos. 

2) Aprovar a constituição do júri e nele delegar as competências propostas na supracitada informação, 

nos termos do n.º 1 do art.º 67.º e n.º 2 do art.º 69.º, ambos do citado Código dos Contratos Públicos. 

 

2.6 - ATRIBUIÇÃO/CRIAÇÃO DE DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA A CASA 

DO POVO DE ERMESINDE – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, SITOS NA 

PRAÇA 1.º DE MAIO, EM ERMESINDE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de criação de 

dois lugares de estacionamento reservados à Instituição de Solidariedade Social – Casa do Povo de 

Ermesinde, instruído com a informação n.º 8354/2017, prestada na aplicação MGD MyDoc, datada de 26 de 

julho último, subscrita pelo técnico superior Eng.º Miguel Vidal, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, 

cujo teor se transcreve: 

«Através de um pedido feito pela Casa do Povo, na pessoa do seu representante Sr. Jerónimo Pereira, é 

solicitado que lhe seja atribuído dois lugares de estacionamento privativos em nome da Casa do Povo, em 

frente ao seu edifício, sito na Praça 1.º de Maio, freguesia de Ermesinde, para parqueamento dos seus 

veículos de modo a facilitar o acesso às pessoas idosas que são transportadas pelas suas viaturas. 

Analisado o pedido constata-se que o mesmo se enquadra no âmbito do Regulamento de Trânsito e de 

Estacionamento de Duração Limitada (RTEDUL) e se encontra instruído de acordo com o legalmente 

estabelecido. 

Face ao exposto e após visita ao local, confirma-se que estão reunidas as condições para o deferimento da 

atribuição de dois lugares de estacionamento, em nome da Casa do Povo, isento de pagamento de taxa, 

conforme o estatuído no art.º 26.º do supracitado regulamento municipal. 

Na localização proposta, teve-se em conta os constrangimentos existentes no local, tais como, sinalização 

existente, via condicionada a veículos da Casa do Povo, porque localizam-se na artéria que já tem 

sinalização de trânsito proibido exceto Casa do Povo, minimização da distância à entrada do edifício do 

requerente. 

Face ao exposto, propõe-se que seja aprovada a licença de estacionamento privativo dois lugares de 

estacionamento, em nome da Casa do Povo de acordo com a planta anexa, sendo colocada uma placa 

adicional de sinalização com a inscrição, “Casa do Povo 2 Lug”. 
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Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea rr) 

do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula 

C. Pereira Marques, em 2017.07.29, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.» 

Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.07.31 o seguinte 

despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.07.31, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o 

estatuído no art.o 26.º do RTEDUL – Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 02 de agosto de 2007, por 

unanimidade: 

1) Aprovar a criação de dois lugares de estacionamento reservados à Casa do Povo de Ermesinde, 

isentos de pagamento de taxa, conforme previsto no Regulamento para as IPSS’s, nos termos propostos 

na supracitada informação e planta anexa. 

2) Ordenar aos serviços competentes da Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação 

da respetiva sinalização de acordo com o descrito na peça desenhada. 

 

2.7 - CRIAÇÃO DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO RESERVADO A PESSOA COM 

MOBILIDADE CONDICIONADA NA RUA JÚLIO DINIS, NA FREGUESIA DE ERMESINDE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de criação de um 

lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade condicionada, instruído com a informação n.º 

8293/2017, prestada na aplicação MGD MyDoc, datada de 25 de julho último, subscrita pelo técnico 

superior Eng.º Miguel Vidal, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Deu entrada nesta Câmara Municipal o requerimento registado sob o n.º E/137/2017, datado de 

04/01/2017, cujo teor reporta o pedido para atribuição de um lugar para estacionamento reservado a pessoa 

com mobilidade condicionada na Rua Júlio Dinis, junto ao n.º 31 em Ermesinde, a pedido de Augusto 

Moreira Rafael, portador da licença emitida pelo IMT n.º 40548, validade até 06/12/2026. 

Analisado o pedido, ora em apreço, verifica-se que o mesmo se encontra instruído em consonância com o 

estabelecido no Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, em vigor nesta 

Edilidade. 
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Assim e após visita ao local, considera-se que estão reunidas as condições para o deferimento do pedido 

em análise. De salientar que a atribuição do lugar se encontra isento do pagamento de qualquer taxa, nos 

termos estatuídos no art.º 26.º do citado regulamento municipal. 

A localização proposta teve em conta as condições do local, as características da via e minimização da 

distância à habitação do requerente. 

Foi ainda informado pela DFM que após deslocação ao local, consulta do processo de obras e caderneta 

predial urbana da fração em causa, não há registo de garagem ou lugar de aparcamento associado. 

Mais informo que tendo em consideração a especificidade de que se reveste este tipo de atribuição, deverá 

proceder-se à audiência ao interessado, nos termos do art.º 100.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Dec-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, devendo o requerente demonstrar 

anuência ao tipo de pressupostos envolvidos, nomeadamente o usufruto transversal do lugar por qualquer 

cidadão portador do cartão emitido pelo Instituto de Mobilidade e Transportes. 

Nesse sentido procedeu-se à notificação do Requerente de que o lugar embora tenha sido requerido a título 

particular, o uso do mesmo poderá ser efetuado por qualquer portador de deficiência e que seja detentor do 

cartão emitido pelo IMT, tendo-se-lhe dado o prazo de 10 dias úteis, para que se pronunciasse se mantinha 

interesse no requerido. 

O requerente transmitiu a sua anuência e confirmou que mantinha a sua pretensão inicial. 

Face ao exposto, propõe-se que seja aprovada a licença de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada de acordo com a planta anexa, sendo colocada uma placa de sinalização com a inscrição, 

“Requerente: Licença 40548”. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea rr) 

do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula 

C. Pereira Marques, em 2017.07.29, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.» 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.07.31 o 

seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.07.31, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o 

estatuído nos art.os 26.º e 27.º do RTEDUL – Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração 

Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 02 de agosto de 2007, por 

unanimidade: 
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1) Aprovar a criação de um lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade condicionada, 

na Rua Júlio Dinis, perto do n.º 31, em Ermesinde, nos termos propostos na supracitada informação e 

planta anexa. 

2) Ordenar aos serviços competentes da Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a sinalização do 

respetivo lugar, no qual deve constar a inscrição – Requerente 40548 do IMT. 

 

2.8 - ESTUDO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL A IMPLEMENTAR NA RUA PADRE MAGALHÃES E 

AVENIDA VISCONDE DE OLIVEIRA, EM CAMPO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao estudo de sinalização 

vertical elaborada para a Rua Padre Magalhães e a Avenida Visconde de Oliveira, em Campo, instruído 

com a informação técnica n.º 261/DPOM.RV/2017, datada de 31 de julho último, subscrita pela Técnica 

Superior Eng.ª Jacinta Moreira, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Com a construção da Alameda da Igreja em Campo, houve a necessidade de reequacionar a sinalização 

vertical na rua Padre Magalhães junto ao cruzamento com a EN 15 e na Av. Visconde de Oliveira com o 

intuito de melhorar as condições de segurança para todos os utentes das vias de comunicação, quer sejam 

automobilistas, peões, munícipes com mobilidade condicionada. 

Assim e na perspetiva de criar condições de estacionamento a pessoas com mobilidade condicionada, 

foram criados dois lugares na proximidade da igreja, de acordo com a planta anexa. 

A rua Padre Magalhães na zona entre a EN 15 e a igreja tornou-se uma via de acesso essencialmente a 

moradores, ao cemitério n.º 1 de Campo, e igreja, como tal é necessária a colocação de sinais de via sem 

saída e o reposicionamento da praça de táxis. 

Perante a dificuldade de acesso aos veículos de recolha de resíduos foi mantida a possibilidade destes 

acederem pelas duas vias que envolvem o separador triangular, impedindo apenas a sua saída na zona dos 

semáforos, pois já vem sendo um hábito efetuarem por vezes as manobras em marcha atrás. 

A localização da praça de táxis mantém-se, houve apenas um reposicionamento da mesma após a 

requalificação da via. 

Pelo exposto, sugere-se que seja implementada a sinalética vertical acima descriminada e que consta das 

plantas anexas. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Ex.ma Câmara, ao abrigo do art.º 32.º do Capítulo VI do 

Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 02 de agosto de 2007.» 

Sobre o assunto em apreço o Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu 

em 2017.07.31 o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.07.31, o seguinte despacho: 

«Concordo. 
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Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 

de agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro (Código 

da Estrada), na sua atual redação, por unanimidade: 

1 - Aprovar o estudo de sinalização vertical elaborada para a Rua Padre Magalhães e Avenida Visconde 

de Oliveira, em Campo, nos termos propostos na supracitada informação e plantas anexas. 

2 - Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da sinalização descrita nas 

peças desenhadas. 

 

3.1 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS EM HONRA DA Nª. SRª. DAS 

NECESSIDADES - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO. 

 

Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto em epígrafe, respeitante à licença de ruído 

submetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado, para a realização de 

eventos para angariação de fundos para a festa em honra da Nª. Srª. das Necessidades, instruído com a 

informação técnica n.º 8234/2017, subscrita pela Técnica Superior, Engª. Gisela Martins, cujo teor se 

transcreve: 

«Deu entrada em 21 de Julho de 2017 um pedido da Fábrica Da Igreja Paroquial Da Freguesia De Santo 

André De Sobrado, com sede no Largo do Passal, em Sobrado, requerendo a emissão de licença especial 

de ruído para a realização de eventos para angariação de fundos em honra da N. Sra. das Necessidades, a 

realizar na Rua do Penido, em Sobrado, para o mês de Agosto, nos seguintes termos: 

Sextas (dias 04, 11, 18, 25 de Agosto de 2017) – das 20.00h às 24.00h; 

Sábados (dias 05, 12, 19, 26 de Agosto de 2017) – das 00.00h às 02.00h e das 14.00h às 24.00h; 

Domingos (dias 06, 13, 20, 27 de Agosto de 2017) – das 00.00h às 02.00h e das 14.00h às 22.00h. 

Sobre o pedido, cumpre informar que, nos termos do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, 

as atividades ruidosas temporárias são proibidas logo que praticadas junto a edifícios de habitação aos 

sábados e Domingos, ou em dias úteis, das 20.00h às 08.00h, e ainda se praticadas junto a escolas durante 

o horário do seu funcionamento, ou junto a hospitais ou estabelecimentos similares. O artigo 15º do mesmo 

diploma prevê a autorização deste tipo de atividades em casos excecionais e devidamente justificados. 

Atendendo à temática em questão, relacionada com a celebração das festas em honra da N. Sra. das 

Necessidades, e não havendo reclamações anteriores, entende-se que haverá interesse por parte da 

população em acolher a atividade, considerando as raízes religiosas e culturais profundas da região, pelo 

que se propõe a emissão de licença de ruído. 

Propõe-se também que seja remetido o ofício em anexo à GNR de Campo, informando que foi emitida a 

Licença Especial de Ruído. 
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Quanto à emissão de licença, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, ao abrigo da línea m) do n.º 2 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em articulação 

com a alínea b) do n.º1 do art. 32º do Decreto-Lei n.º 310/2002, na sua redação atual, e com o Decreto-lei 

n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. 

Relativamente à taxa de licença especial de ruído, poderá ser concedida a respetiva isenção de pagamento 

nos termos da alínea a) do n.º 3, art.º 9.º e art.º 12º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, em vigor neste município, cuja competência está atribuída à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da DOTA, Engº. Luís Monteiro, em 

24.07.2017 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe a emissão da Licença Especial de Ruído nos termos da informação técnica. 

Quanto à isenção da respetiva taxa a mesma poderá ser concedida desde que aprovada em reunião do 

executivo.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 25.07.2017, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, nos termos da alínea a) do n.º 3, art.º 9.º e 

art.º 12º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, conceder a isenção do pagamento da 

taxa de licença especial de ruido para a realização de eventos para angariação de fundos em honra da Nª. 

Srª. das Necessidades, verificadas as condições e os fundamentos constantes no referido regulamento. 

 

3.2 - PROCESSO Nº. 85-OC/2016, EM NOME DE CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE 

LOCAL: RUA RODRIGUES DE FREITAS - ERMESINDE 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS - ADENDA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Centro Social de 

Ermesinde, respeitante ao pedido de isenção de taxas do processo, instruída com a informação técnica 

522/DOTA.EU/2017, datada de 01/08/2017, cujo teor se transcreve: 

«Pelo requerimento registado com o n.º E/12067 de 2017.07.06, vem o requerente solicitar a emissão de 

alvará de autorização de utilização e a isenção do pagamento da taxa devida pela emissão do respetivo 

título, a qual importa em 1.927,70€. 

O pedido de emissão de alvará de autorização de utilização foi deferido pelo Sr. Vice-presidente por 

despacho de 2017.08.01, exarado na informação n.º 521/DOTA.EU/2017. 

Da análise do processo, e no que se refere ao pedido de isenção da taxa pela emissão do alvará de 

autorização de utilização, verifica-se que o requerente é uma Associação de Solidariedade Social, 

cumprindo assim com o disposto na alínea a) do n.º 3 do art. 9.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais relativas à realização de operações urbanísticas. 

Mais se informa que o requerente já foi isento das taxas referentes à emissão do alvará de obras de 

construção e de ampliação e taxa de compensação, por deliberação de câmara de 2017.07.03. 
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Tem competência para decidir sobre o pedido de isenção de taxas a Câmara Municipal, nos termos do art.º 

12º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais.» 

A 1 de agosto de 2017, a Arq. Helena Dias elaborou a seguinte informação: 

“Face ao teor da informação técnica remeto à consideração superior o pedido de isenção de taxas, 

propondo que o mesmo seja submetido a deliberação de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Vice-Presidente, Eng. Sobral Pires da Câmara, emitiu em 1/08/2017, o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Senhor Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu a 1.08.2017, o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, isentar o pagamento das taxas, nos 

termos do art.º 12º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, com base na informação 

técnica prestada. 

 

3.3 - FESTAS EM HONRA DE SÃO MAMEDE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA EMISSÃO 

DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto em epígrafe, respeitante à licença de ruído 

submetido pelo pároco da Igreja de Valongo na qualidade de representante da Paróquia de Valongo, para a 

realização das Festas de São Mamede, instruído com a informação técnica n.º 8563/2017, subscrita pela 

Técnica Superior, Engª. Gisela Martins, cujo teor se transcreve: 

«A Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede de Valongo apresentou um pedido de licença especial de 

ruído para a realização das festas em honra de São Mamede, junto à Igreja Matriz e Junta de Freguesia de 

Valongo, em Valongo nos seguintes dias e horários: 

 Dia 12 de Agosto de 2017, sábado, das 07.00h às 24.00h; 

 Dia 13 de Agosto de 2017, domingo, das 00.00h às 02.00h e das 07.00h às 24.00h; 

 Dia 14 de Agosto de 2017, segunda, das 00.00h às 02.00h e das 07.00h às 24.00h; 

 Dia 15 de Agosto de 2017, terça, das 00.00h às 02.00h e das 07.00h às 24.00h; 

 Dia 16 de Agosto de 2017, quarta, das 00.00h às 02.00h e das 07.00h às 24.00h; 

 Dia 17 de Agosto de 2017, quinta, das 00.00h às 02.00h e das 07.00h às 24.00h; 

 Dia 18 de Agosto de 2017, sexta, das 00.00h às 02.00h e das 07.00h às 24.00h; 

 Dia 19 de Agosto de 2017, sábado, das 00.00h às 02.00h e das 07.00h às 24.00h. 

Nos termos do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, as 

atividades ruidosas são proibidas na proximidade de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e 

feriados e nos dias úteis entre as 20.00h e as 08.00h, na proximidade de escolas, durante o respetivo 

horário de funcionamento, e na proximidade de hospitais ou estabelecimento similares, podendo ser 
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autorizado pelo município, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante a emissão de licença 

especial de ruído para o efeito. 

Pelo exposto, tratando-se de atividades a realizar também em dias úteis, antes das 08.00h e depois das 

20.00h e, portanto, em período horário proibido por lei, entende-se pertinente ponderar a sua emissão, 

atendendo ao seguinte: 

 A atividade em causa promete ter impacto relevante junto da população residente; 

 São Mamede é o santo padroeiro de Valongo; 

 Não se têm registado reclamações de ruído relativas a atividades desenvolvidas nos locais 

requeridos; 

Por conseguinte, propõe-se a emissão de licença especial de ruído e a comunicação às autoridades 

competentes da emissão desta licença. 

Quanto à emissão da licença, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, ao abrigo da línea m) do n.º 2 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro conjugado com 

a alínea b) do n.º1 do art. 32º do decreto-lei n.º 310/2002 na sua redação atual, e com o decreto-lei n.º 

9/2007 de 17 de Janeiro. 

Relativamente à taxa de licença especial de ruído, poderá ser concedida a respetiva isenção de pagamento 

nos termos da alínea a) do n.º 3, art.º 9.º e art.º 12º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, em vigor neste município, cuja competência está atribuída à Câmara Municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 01.08.2017, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara». 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, nos termos da alínea a) do n.º 3, art.º 9.º e 

art.º 12º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, conceder a isenção do pagamento da 

taxa de licença especial de ruido para a realização das Festas em honra de São Mamede, verificadas as 

condições e os fundamentos constantes no referido regulamento, com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - CLUBE KARATÉ DE VALONGO - ENCONTRO NACIONAL SELECIONADOS PARA O 

CAMPEONATO DO MUNDO DE KARATÉ GOJU-RYU  

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Clube Karaté de Valongo 

- Encontro Nacional Selecionados para o Campeonato do Mundo de Karaté Goju-Ryu, instruído com a 

informação técnica n.º 8327/2017, datada de 25/07/2017, subscrita por Mário Luís Santos Martins, 

Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

O Clube de Karaté de Valongo - CKV pretende levar a efeito um “Encontro Nacional dos Selecionados”, 

com vista à participação no Campeonato do Mundo de Karaté Goju-Ryu, que se realizará na Roménia, onde 

o CKV irá estar representado com três atletas. 

Para o efeito e após a receção do pedido, que mereceu a nossa melhor atenção, contactamos o clube para 

articular a proposta de apoio, pelo que se pretende que o encontro de preparação se realize no próximo dia 
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10 de setembro, nas instalações do Pavilhão Municipal Sobrado, entre as 9h00 e as 17h00, envolvendo 30 

atletas selecionados para o Campeonato do Mundo e outros convidados para participarem num treino da 

seleção Nacional, envolvendo na totalidade cerca 100 atletas, oriundos de todo o País. 

Neste âmbito, propõe-se superiormente o apoio do Município para a realização deste evento, 

designadamente: 

a) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Sobrado, no dia 10 de setembro, 

entre as 9h00 e as 17h00, com um custo associado de 74,80€ (9,35x8h = 74,80€); 

b) Atribuir um subsídio pontual no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) de forma a poder fazer 

face às despesas com a organização da iniciativa (transportes, alimentação, etc.). 

Considerando que: 

- O Clube de Karaté de Valongo tem fomentado a prática da atividade desportiva, nomeadamente ao nível 

da formação desportiva; 

- Uma das linhas orientadoras do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo 2021 do Município de 

Valongo, visa a realização de eventos de cariz local, regional, nacional e internacional, para a promoção da 

Cultura Desportiva e do Concelho em si. 

Coloca-se à consideração superior autorizar a atribuição de um apoio pontual, no valor de 750,00€, ao 

Clube Karaté de Valongo, pessoa coletiva n.º 513351116, com sede na Rua Humberto Delgado, Bloco A – 

n.º 516, 4.º Centro 4445-450 Ermesinde, bem como isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão 

Municipal de Sobrado no valor de 74,80€, para a realização do Encontro Nacional dos Selecionados para o 

Campeonato do Mundo de Karaté Goju-Ryu 17, no Município de Valongo, nas instalações do Pavilhão 

Municipal de Sobrado, dia 10 de setembro 2017. 

Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos 

legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

Relativamente ao pedido constante na alínea a), isenção do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão 

Municipal de Sobrado e de acordo com o disposto no artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público, conjugado com o artigo 12.º e alínea a) do n. º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, nos termos da deliberação da Câmara Municipal datada 

de 9 de março de 2017. 

Quanto ao pedido a que se refere a alínea b), atribuição de um apoio pontual no valor de 750,00€ 

(setecentos e cinquenta euros) ao Clube de Karaté de Valongo, tem competência para decidir sobre o 

assunto a Câmara Municipal nos termos da alínea u), n. º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 

de setembro. 

À consideração superior. 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto Susana Leão, em 

2017/07/26, que igualmente se transcreve: 
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“Concordo com a proposta de colaboração para a realização do Encontro Nacional, a decorrer no dia 10 de 

setembro, no Pavilhão Municipal de Sobrado, dirigido a atletas selecionados para participarem no 

Campeonato do Mundo de Karaté Goju-Ryu. Mais se informa que, o processo se encontra devidamente 

instruído e a entidade cumpre todos os requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. À 

consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/07/27, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/07/31, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u), n. º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade atribuir um apoio pontual no valor de 750,00€ (setecentos e 

cinquenta euros) ao Clube de Karaté de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

4.2 - INTELIGÊNCIA CORAJOSA - ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS DE COMBATE – APOIO  

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Inteligência Corajosa - 

Associação de Desportos de Combate - Apoio, instruído com a informação técnica n.º 8281/2017, datada de 

25/07/2017, subscrita por Luis Filipe Cardoso Santos Silva, Técnico Superior cujo teor se transcreve: 

A Associação, Inteligência Corajosa – Associação de Desportos de Combate, sediada no Concelho e sem 

fins lucrativos, tem como finalidade promover, organizar e desenvolver atividades e/ou eventos desportivos 

de combate, organizar exposições, encontros, workshops, colóquios, conferências, seminários ou outras 

atividades de interesse, contribuindo assim para o desenvolvimento desportivo, social, cultural e artístico do 

Município. 

Neste âmbito, esta Associação pretende levar a efeito a realização de um evento de Desportos de 

Combate/Sport Kempo, no próximo dia 30 de setembro, entre as 9h00 e as 24h00, no Pavilhão Municipal n.º 

2 de Campo, o qual tem por objetivo divulgar a modalidade no nosso município, envolvendo cerca de 70 

atletas com idades a partir dos 4 anos, oriundos de diversas regiões do País. 

Para a realização deste evento, a Associação - Inteligência Corajosa - Associação de Desportos de 

Combate, solicita o apoio do município, que depois de analisado se propõe: 

a) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão n.º 2 de Campo, no valor de 140,25€ (9,35€ x 

15h), que se encontra disponível; 

b) Disponibilizar 2 mesas, 50 cadeiras e um “retalho” de alcatifa para uma área de 8x8 mts, com custo 

associado de 57,00€. 

Considerando que são inúmeros os benefícios que advêm da prática de Desportos de Combate, 

designadamente: 

- Desenvolvimento pessoal, físico, mental e espiritual; 
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- Aumento da autoconfiança; 

- Bem-estar físico e emocional; 

- Entre outros. 

Coloca-se à consideração superior autorizar a isenção do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão n.º 2 

de Campo, bem como o apoio logístico supracitado, à Associação - Inteligência Corajosa - Associação de 

Desportos de Combate, para a realização do evento de Desportos de Combate/Sport Kempo, no próximo 

dia 30 de setembro. 

Relativamente ao pedido constante na alínea a), isenção do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão 

Municipal de Campo n.º 2 e de acordo com o disposto no artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público, conjugado com o artigo 12.º e alínea a) do n. º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, nos termos da deliberação da Câmara Municipal datada 

de 9 de março de 2017. 

Quanto ao pedido a que se refere a alínea b), apoio logístico, tem competência para decidir sobre o assunto 

a Câmara Municipal nos termos da alínea u), n. º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. 

À consideração superior. 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto Susana Leão, em 

2017/07/26, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a presente proposta de apoio. 

Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos 

legais e regulamentares para ser deferido o pedido. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/07/27, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/07/28, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u), n. º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade apoiar a Inteligência Corajosa - Associação de Desportos de 

Combate, com base na informação técnica prestada. 

 

4.3 - CANDIBYKE – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO - 1.ª MARATONA XCM CENTRO BTT VALONGO 

2017 – 10 DE SETEMBRO (PEDIDO DE APOIO) 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Candibyke – Associação 

de Ciclismo - 1.ª Maratona XCM Centro BTT Valongo 2017 – 10 de setembro (Pedido de Apoio), instruído 
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com a informação técnica n.º 8568/2017, datada de 01/08/2017, subscrita por Susana do Céu Moreira Leão, 

Chefe da Unidade Orgânica do Desporto cujo teor se transcreve: 

“A Candibyke - Associação de Ciclismo pretende levar a efeito a organização da “1.ª Maratona XCM Centro 

BTT Valongo 2017”, no dia 10 de setembro, disputada em conformidade com as normativas presentes no 

regulamento de “Provas Abertas” da Federação Portuguesa de Ciclismo - FPC. 

Esta prova é a 3.ª a contar para a Taça Regional da Associação de Ciclismo do Porto – ACP, assim como 

para o Campeonato Regional da mesma associação, em que todos os anexos e aditamentos ao 

regulamento particular que a organização da 1ª Maratona XCM Centro de BTT de Valongo entenda publicar, 

terão a mesma força jurídica que o regulamento. 

A prova é dirigida a atletas federados, envolvendo cerca de 300 e composta por dois percursos de níveis 

distintos, ambos realizados no percurso P03 do Centro de BTT de Valongo – Percurso Vermelho: 

Nível 1 – Maratona BTT 60km – Nível Elevado 

Nível 2 – Meia Maratona BTT 35km – Nível Médio 

O evento decorrerá da seguinte forma: 

Sábado, dia 09 de Setembro 

14h00 - Abertura do Secretariado 

18h00 - Encerramento do Secretariado 

Domingo, dia 10 de Setembro 

07h30 - Abertura do Secretariado da prova / KM0 

08h30 - Encerramento do Secretariado 

08h35 - Reunião com a organização e parceiros do evento, representação municipal e local 

08h40 - Abertura das boxes 

08h55 - Fecho das boxes 

09h00 - Partida Maratona / Meia Maratona 

11h00 - Chegada prevista 1º classificado Meia Maratona 

12h30 - Chegada prevista 1º classificado Maratona 

15h00 - Entrega de prémios 

Para a realização desta prova de caráter Regional, a Candibyke terá de cumprir as diretrizes 

regulamentares da Federação Portuguesa de Ciclismo, sendo responsável por toda a sua organização, 

prevendo um custo global de 15.940,00€ de acordo com o seguinte quadro: 

Descrição Valor 

Oficialização da prova  850 € 

Comissários 500€ 

Cronometragem com Chips 2800€ 

Alojamento comissários e cronometristas 650€ 

Elaboração e marcação dos percursos 2500€ 

Estacas 300€ 

Fita sinalizadora 450€ 
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Camião-pódio, meta e sistema de som 700€ 

Médico 250€ 

Ambulância 500€ 

Speaker 250€ 

Troféus /camisolas 1100€ 

Layout do cartaz e vídeo 1000€ 

Policiamento 790€ 

Telas para reta da Meta 1800€ 

Outros custos 600€ 

Licenciamento da prova  200€ 

Logística Diversa (grades, pórtico, instalações, luz, água, etc.) 700€ 

Total: 15.940,00€ 

Face ao exposto, a Candibyke - Associação de Ciclismo solicita o apoio do Município de Valongo, no 

sentido de unir esforços em prol de uma boa imagem do evento que exige um orçamento elevado e uma 

logística complexa, que depois de analisado se propõe superiormente: 

1. Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal n.º 2 de Campo, com um custo 

associado de 195,10€, respetivamente: 

- Dia 09 de setembro, das 14h00 às 18h00; 

- Dia 10 de setembro, das 07h00 às 16h00; 

2. Isentar o pagamento da taxa e emitir o Alvará da prova, com um custo associado de 300,00€; 

3. Isentar o pagamento da taxa e emitir a Licença Especial de Ruído, a tratar pela DOTA, com um 

custo associado de 59,00€; 

4. Providenciar o corte da circulação do trânsito na Travessa S. Domingos; Travessa Padre Américo; 

Rua de acesso à porta inferior / traseiras do Pavilhão entre as 07h00 e as 18h00 do dia 10 de 

setembro; 

5. Assegurar a vigilância do local do evento no dia 09/09 a partir das 22h00 até às 07h00 de Domingo, 

dia 10/09, com um custo associado de 65,00€; 

6. Disponibilizar 1 ponto de Luz, com quadro, junto ao local da meta e  próximo do “camião palco”, com 

um custo associado de 120,00€; 

7. Disponibilizar um ponto de água, com mangueira acessível ao exterior do Pavilhão n.º 2 de Campo, 

com um custo associado de 28,90€; 

8. Ceder 150 grades metálicas, com um custo associado de 26,00€; 

9.  Montagem do pórtico da CMV, no domingo pelas 08h00 e desmontagem no final da prova, pelas 

16h00; 

10. Pagar trabalho suplementar a 2 Assistentes Operacionais, no sábado, dia 09/09 para as montagens 

e no domingo, dia 10/09 para as desmontagens, com um custo associado de 200,00€; 

11. Disponibilizar 3 contentores do lixo de reciclagem de 800 litros; 

12. Atribuir um apoio financeiro, à Candibyke - Associação de Ciclismo, NIF – 502091304, para fazer 

face a custos decorrentes da vertente técnica da prova, no valor de 4.000,00€; 

13. Divulgar o evento, com um custo associado de 254,12€, respetivamente: 
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 Site e facebook da CMV; 

 Meios de comunicação social; 

 Impressão de 50 cartazes; 

 Campanha de divulgação no facebook; 

 1 Tela para o Outdoors; 

 Portal do Desporto. 

Este evento terá um custo para o Município de 5.248,12€, de acordo com o seguinte quadro: 

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos indiretos 

Instalações 195,10€ 

Licenças 359,00€ 

Logística 439,90€ 

Divulgação 254,12€ 

Sub-total: 1.248,12€ 

Custo direto a) 

Apoio financeiro à Candibyke 4.000,00 € 

Sub-total: 4.000,00 € 

Total: 5.248,12€ 
a) Valor a cabimentar 

A Candibyke - Associação de Ciclismo granjeou ainda a seguinte documentação necessária para a 

realização do evento e fundamentação desta proposta de apoio: 

 Ata de constituição da associação e Estatutos; 

 Parecer da Federação Portuguesa de Ciclismo; 

 Regulamento; 

 Caderno de encargos; 

 Declaração da situação tributária do tipo de não divida (finanças). 

Para este processo aguarda-se ainda alguns pareceres, já solicitados pela Candibyke - Associação de 

Ciclismo, de forma a viabilizar a realização da prova, designadamente: 

 Federação Portuguesa de Ciclismo; 

 Forças de Segurança (PSP/GNR); 

 Junta de Freguesias de Campo e Sobrado; 

 Junta de Freguesia de Valongo; 

 Infraestruturas de Portugal. 

Considerando: 

- Que o Município irá inaugurar dia 6 de agosto, o Centro de BTT de Valongo, com uma área total de 

153km2, envolvendo 6 percursos com diferentes graus de dificuldade; 
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- Que a “1.ª Maratona XCM Centro BTT Valongo 2017”, irá contribuir significativamente para a promoção 

desta nova infraestrutura desportiva municipal, para corresponder às expetativas dos aficionados do BTT; 

- A relevância do evento, ao nível Regional com destaque para uma modalidade com bastantes praticantes 

e aceitação no nosso município; 

Coloca-se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre o apoio solicitado, à coletividade – 

Candibyke – Associação de Ciclismo, para a realização da primeira edição da “Maratona XCM Centro BTT 

Valongo 2017”, a decorrer no dia 10 de setembro 2017. 

Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos 

legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, nos termos do artigo 29.º do Decreto-

lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, na sua atual redação, conjugado com o disposto no artigo 1.º, no n.º 1 

do artigo 2.º e no artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que 

Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, artigo 12.º e alínea a) do n. º 3 do artigo 9.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município e, ainda, alínea u), n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

À consideração Superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 2017/08/01, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/08/01, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do artigo 29.º do Decreto-lei n.º 310/2002, de 18 

de dezembro, na sua atual redação, conjugado com o disposto no artigo 1.º, no n.º 1 do artigo 2.º e no artigo 

7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho 

Fins de Interesse Público, artigo 12.º e alínea a) do n. º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, em vigor no Município e, ainda, alínea u), n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, atribuir de um apoio pontual à Candibyke – Associação de 

Ciclismo, com base na informação técnica prestada. 

 

5.1 - “SOBRADO É FESTA” – PROPOSTA DE PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO 

E SOBRADO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao estabelecimento de uma 

parceria com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado com vista à realização da iniciativa “Sobrado é 

Festa”, instruído com a informação técnica nº 278/DCTJ-AC/2017, datada de 28-07-2017, subscrita por 

Catarina Magalhães, técnica superior, cujo teor se transcreve: 
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«A Junta de Freguesia de Campo e Sobrado vai promover, de 25 a 27 de agosto, na freguesia de Sobrado, 

mais uma edição da iniciativa “Sobrado é Festa”. 

Este evento, que conta com a ativa participação das associações locais, pretende dinamizar culturalmente 

esta freguesia do concelho, concentrando, no Largo do Passal, diferentes vertentes, tais como artesanato, 

gastronomia e animação variada. 

Face à sua dimensão, tem havido um forte envolvimento desta Câmara Municipal, que se tem assumido 

como parceira da Junta, uma parceria que se tem revelado preciosa para o sucesso da atividade. Por isso 

mesmo, a Junta vem solicitar que essa parceria seja renovada. 

Assim sendo, e no âmbito dessa parceria, competirá à Câmara Municipal de Valongo: 

- a contratação de um grupo de música, até ao valor máximo de €2000 (IVA incluído); 

- a cedência de um palco com 8x7m; 

- o empréstimo de barreiras; 

- a disponibilização de cedros. 

Por seu turno, à Junta de Freguesia de Campo e Sobrado competirá: 

- alugar estruturas e equipamentos (como sistema de som e luz, gerador, etc.); 

- criar, produzir e difundir todos os suportes de comunicação do evento; 

- mobilizar todos os participantes nos vários núcleos que compõem a festa; 

- definir e concretizar o plano de animação; 

- providenciar o destacamento de pessoal e proporcionar todas as condições logísticas necessárias à 

concretização da atividade; 

- assegurar a montagem e desmontagem do palco; 

- assumir todos os custos diretos inerentes à iniciativa. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida 

pela alínea u) conjugada com a alínea ff) do nº1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.» 

Sobre o assunto, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 31-07-2017, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei 

nº75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar o estabelecimento da parceria com a Junta de 

Freguesia de Campo e Sobrado para a realização da iniciativa “Sobrado é Festa”, com base na informação 

técnica prestada. 

 

5.2 - FESTAS EM HONRA DE SÃO MAMEDE – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à atribuição de um subsídio 

à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Mamede de Valongo para a realização das Festas em 



42 
 

Honra de São Mamede, instruído com a informação técnica nº 279/DCTJ-AC/2017, datada de 31-07-2017, 

subscrita por Catarina Magalhães, técnica superior, cujo teor se transcreve: 

«À semelhança de anos anteriores, a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Mamede de Valongo 

vem solicitar a esta Câmara Municipal a atribuição de um subsídio para fazer face aos encargos com o 

programa cultural das Festas em Honra de São Mamede, a decorrerem na freguesia de Valongo, de 12 a 19 

de agosto. 

Tratando-se do Santo Padroeiro da Cidade de Valongo, esta festividade reveste-se de inquestionável 

grandiosidade e conta com o amplo envolvimento da comunidade local, sempre fiel às tradições e às 

manifestações religiosas da sua terra. 

Durante oito dias, Valongo é palco de um vasto e diversificado programa cultural, que traz vida e dinamismo 

à cidade e que mobiliza milhares de pessoas, de dentro e fora do concelho. 

Considerando o exposto e, ainda, o facto de fazer parte da política da Câmara Municipal de Valongo apoiar 

e incentivar este tipo de iniciativas em prol da preservação das tradições ancestrais do concelho, vimos por 

este meio propor a atribuição de um subsídio no valor de €2500 (dois mil e quinhentos euros) à Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de São Mamede de Valongo, com o contribuinte nº500900205, com base no 

artº 7º do “Regulamento para a concessão de apoios a entidades e organismos que prossigam no concelho 

fins de interesse público”, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 16 de julho e 30 de 

setembro de 1999, sob proposta da Câmara. 

Solicita-se, por fim, a melhor colaboração da Divisão de Finanças e Recursos Humanos para o cabimento 

da verba. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea o) do 

nº1 do artº 33º da Lei nº75/2013 de 12 de setembro.» 

Sobre o assunto, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 31-07-2017, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei 

nº75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Mamede de Valongo para a realização das Festas em Honra do Santo 

Padroeiro da Cidade de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

5.3 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL À BANDA MUSICAL DE SÃO MARTINHO 

DE CAMPO E À BANDA MUSICAL DE SÃO VICENTE DE ALFENA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à atribuição de dois 

subsídios pontuais – um à Banda Musical de São Martinho de Campo e outro à Banda Musical de São 

Vicente de Alfena – para a aquisição de estantes, instruído com a informação técnica nº 280/DCTJ-

AC/2017, datada de 31-07-2017, subscrita por Catarina Magalhães, técnica superior, cujo teor se 

transcreve: 
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«É inquestionável o importantíssimo papel que as Bandas Filarmónicas detêm nos seios social e cultural 

dos Municípios. 

Elas assumem-se como centros de socialização locais, como grupos intergeracionais, sendo a igualdade de 

género o seu apanágio. São, ainda, consideradas centros de acolhimento universais, recebendo facilmente 

músicos de outros países e de etnias minoritárias. 

As Filarmónicas são, também, parte integrante da história e da cultura dos Municípios. Como reflexo da sua 

longa e importante inserção nas comunidades, elas marcam presença nas festas religiosas e seculares, nas 

comemorações de dias nacionais e dias da cidade, em receções a entidades oficiais, em concertos 

diversos, entre outras iniciativas. 

É, por isso, motivo de orgulho para o Município de Valongo a existência de duas Bandas Filarmónicas no 

concelho: a Banda Musical de São Martinho de Campo, fundada em janeiro de 1929, e a Banda Musical de 

São Vicente de Alfena, fundada em outubro de 1940. 

Ambas possuem já largos anos de grande e destacável atividade. A título de exemplo: 

- são inúmeras vezes requisitadas no concelho de Valongo para atuações nas mais variadas festividades, 

romarias, celebrações religiosas, concertos, etc.; 

- assumem, frequentemente, o papel de banda convidada em eventos realizados noutros concelhos, nos 

mais variados pontos do país, tal é notável o seu desempenho; 

- promovem, com alguma regularidade, intercâmbios com outras bandas musicais; 

- no âmbito dos protocolos culturais anuais que estabelecem com este Município realizam concertos de 

excelente qualidade; 

Não podemos deixar de enaltecer aquela que será, porventura, a maior e mais importante preocupação 

destas duas instituições: a formação de músicos e de públicos. 

Acrescem os seguintes factos: a Banda Musical de São Martinho de Campo possui, desde junho de 2012, o 

Estatuto de Utilidade Pública e fundou, em março de 2015, o Espaço Musicultural de Campo (sede da 

Banda e escola de música); a Banda Musical de São Vicente de Alfena é uma das poucas Bandas 

Filarmónicas que tem à sua frente uma senhora – a Maestrina Antonieta Moreira – que já foi homenageada 

num festival de Bandas em São João da Madeira e condecorada, por este Município, com uma medalha de 

Mérito. 

Face a tudo o que acaba de ser exposto e sendo prática desta Câmara Municipal apoiar as instituições 

culturais com relevante desempenho no concelho e que se destacam além fronteiras, levando consigo o 

nome desta terra, propomos a atribuição dos seguintes subsídios pontuais com base no artº 7º do 

“Regulamento para a concessão de apoios a entidades e organismos que prossigam no concelho fins de 

interesse público”, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 16 de julho e 30 de setembro de 

1999, sob proposta da Câmara: 

- €750 (setecentos e cinquenta euros) à Banda Musical de São Martinho de Campo, com estatutos 

publicados em D. R. nº75 de 30 de março de 1979, III Série, com o contribuinte nº500859809; 
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- €750 (setecentos e cinquenta euros) à Banda Musical de São Vicente de Alfena, com estatutos publicados 

Online no Portal da Justiça a 15 de outubro de 2015, com o contribuinte nº513682660. 

Em ambos os casos, a verba destina-se à aquisição de estantes para as partituras dos músicos. 

Solicita-se, por fim, a melhor colaboração da Divisão de Finanças e Recursos Humanos para o cabimento 

da verba. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea o) do 

nº1 do art.º 33.º da Lei nº75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o disposto no art.º 1.º, no n.º 1 do art.º 

2.º, no art.º 3.º, no art.º 4.º e no art.º 7.º, todos do Regulamento para a concessão de apoios a entidades e 

organismos que prossigam no concelho fins de interesse público.» 

Sobre o assunto, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 31-07-2017, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea o) do nº1 do art.º 33.º da Lei 

nº75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o disposto no art.º 1.º, no n.º 1 do art.º 2.º, no art.º 3.º, no 

art.º 4.º e no art.º 7.º, todos do Regulamento para a concessão de apoios a entidades e organismos que 

prossigam no concelho fins de interesse público, por unanimidade, aprovar a atribuição de dois subsídios 

pontuais, no valor de €750 cada, um à Banda Musical de São Martinho de Campo e outro à Banda Musical 

de São Vicente de Alfena, para a aquisição de estantes para partituras, com base na informação técnica 

prestada. 

 

6.1 - FESTA EM HONRA DO SÃO LOURENÇO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA OCUPAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO COM 90 MASTROS E PELA EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE RECINTO ITINERANTE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de S. Lourenço de Ermesinde, instruída com a informação técnica n.º 

8257/2017, datada de 26.07.2017, subscrita por Maria do Céu Correia Aguiar Nogueira, assistente técnica 

cujo teor se transcreve: 

«Em referência ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar: 

A requerente solicitou a interrupção/condicionamento do trânsito em vários arruamentos da freguesia de 

Ermesinde, para a realização da festa em honra do São Lourenço, no período de 10 a 16 de agosto 

próximo, nomeadamente para a colocação de 90 mastros para a iluminação das ruas e licença para 

funcionamento de recinto itinerante para instalação de 4 equipamentos de diversão; 

Nos termos da informação n.º 8239/TL está autorizada a interrupção e condicionamento do trânsito, bem 

como autorizada a colocação dos 90 mastros, o que, conforme o n.º 3.1.1., do Quadro 21, relativo a 

Ocupações do espaço público quando sujeitas a licenciamento, da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento 

de Taxas e Outras Receitas Municipais, dá lugar ao pagamento da taxa no valor de 0,50€ por mastro e por 

dia, perfazendo o total de 315,00€; 
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Relativamente ao pedido de licença de recinto itinerante para instalação de 4 equipamentos de diversão, 

após a aprovação da vistoria aos mesmos, a emissão do alvará de licença dá lugar ao pagamento da taxa 

de 25,00€ acrescido de 5,00€/dia para além do primeiro, o que perfaz o total de 50,00€, conforme o n.º 1.1. 

e 1.2., do Quadro 51, relativo a Atividades de espetáculos e divertimentos, da Tabela de Taxas e 

regulamento acima referidos; 

Todavia, à requerente poderá ser atribuída a isenção das taxas nos termos da alínea a), do n.º 3, do artigo 

9.º, do mesmo regulamento; 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 12.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sra. Chefe de Divisão, Dra. Ana Maria Moura Santos em 

27.07.2017, que igualmente se transcreve: «Exmo. Senhor Presidente: Propõe-se o deferimento da isenção 

de taxas pela ocupação do espaço público com 90 mastros e pela emissão do alvará de licença para 

funcionamento de recinto itinerante e a sua submissão à reunião de Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 27.07.2017, o seguinte despacho: «Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presenta à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do artigo 12.º, do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, por unanimidade, conceder a isenção de taxas pela ocupação do espaço público com 

90 mastros e pela emissão do alvará de licença para funcionamento de recinto itinerante. 

 

6.2 - CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO RELATIVO À CASA DA 

PORTAGEM SOBRE O RIO FERREIRA, PARA EXPLORAÇÃO DE UM BAR, EM CAMPO E SOBRADO-

ADJUDICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de Concurso 

público para concessão e utilização do espaço relativo à Casa da Portagem sobre o Rio Ferreira, para 

exploração de um Bar, em Campo e Sobrado-Adjudicação, instruída com a informação n.º12/IPM.DFRH/17 

de 2017.07.28, subscrita pela Técnica Superior, Ana Rita Coelho, cujo teor se transcreve: 

“Em cumprimento da deliberação tomada pela Câmara Municipal em 29 de junho de 2017, foi autorizada a 

abertura de concurso público para concessão e utilização do espaço relativo à Casa da Portagem sobre o 

Rio Ferreira, para exploração de um Bar. 

O aviso do concurso foi afixado nos lugares públicos do costume e ainda publicado no Jornal de Noticias, 

no dia 5 de julho do ano em curso. 

Foi apresentada apenas uma proposta dentro do prazo legal, que cumpria todas as condições exigidas no 

programa de concurso e respetivas condições gerais. 

Assim, a proposta apresentada pelo Sr. José Manuel Moreira da Rocha, único concorrente, foi devidamente 

analisada, verificando-se que este se propôs a pagar a importância de 255,00€ a título de licitação do direito 
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de utilização e o valor mensal de 270,00€ pela exploração do referido espaço, pelo período de 5 anos, 

prorrogável por mais 5 se não for denunciado pelas partes, com antecedência de 120 dias. 

Deste modo, e tendo em conta que de acordo com o art.º 125.º do CCP compete aos serviços da entidade 

adjudicante submeter o projeto de decisão de adjudicação ao órgão competente, propõe-se a adjudicação 

ao concorrente Sr. José Manuel Moreira da Rocha, do direito à exploração do Bar relativo à casa da 

Portagem sobre o Rio Ferreira, sito na freguesia de Campo Sobrado, pela quantia de 255,00€, a título de 

licitação do direito de utilização e o valor mensal de 270,00€ pela exploração do referido espaço, acrescidos 

do IVA à taxa legal em vigor, pelo período de 5 anos prorrogável. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Exma. Câmara Municipal nos termos da alínea ee) n.º 1 do 

art.º 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe de Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dr.ª Ana 

Maria Moura dos Santos, em 28.07.2017, que igualmente se transcreve: ”À Consideração do Exm.º Sr. 

Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires. 

Decorridos nos devidos termos e condições o concurso público para concessão e utilização do espaço 

relativo à Casa da Portagem sobre o Rio Ferreira, para exploração de um bar, em Campo Sobrado, 

proponho a V. Exa. que seja submetida à reunião da Câmara Municipal a proposta de adjudicação da 

aludida concessão, pelo período de 5 anos, prorrogável por mais 5, ao único concorrente a concurso, Sr. 

José Manuel Moreira da Rocha, pelo valor de 255,00€ a título de licitação do direito de utilização e o valor 

mensal de 270,00€, pela exploração do referido espaço, acrescidos de iva à taxa legal em vigor. 

O Exmo. Sr. Vice-Presidente, a 28.07.2017, exarou o seguinte despacho:” Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara. Concordo. Propõe-se a submissão do presente processo à reunião da Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 31.07.2017, o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º, do anexo I da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, com base na informação técnica prestada: 

1- Adjudicar a concessão e utilização do espaço relativo à Casa da Portagem sobre o Rio Ferreira, para 

exploração de um Bar, em Campo Sobrado, pelo período de 5 anos, prorrogável por mais 5 se não for 

denunciado pelas partes, com antecedência de 120 dias, ao Sr. José Manuel Moreira da Rocha contribuinte 

fiscal nº 183 471 806, pela quantia de (255,00€) duzentos e cinquenta e cinco euros a título de licitação do 

direito de utilização e o valor mensal de (270,00€) duzentos e setenta euros pela exploração do referido 

espaço, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar a minuta do respetivo contrato. 

 

6.3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS 

DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO MUNICÍPIO DE VALONGO, BEM COMO NO ÂMBITO DO PLANO DE 

EMERGÊNCIA DE APOIO ALIMENTAR – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta 

supramencionada, instruído com a informação n.º 312/DFRH.ACGS/17, datada de 01 de agosto de 2017, 

subscrita por João Pedro Catarino Marques Ferreira, Técnico Superior cujo teor se transcreve: 

“Por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 27.07.2017, o procedimento por ajuste direto 

para a prestação de serviços de fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino do 

Município de Valongo, bem como no âmbito do plano de emergência de apoio alimentar, foi adjudicado à 

empresa “ITAU – Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.”, pelo valor total de 329.999,76 €, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Foi também aprovado o teor da notificação a solicitar ao adjudicatário a apresentação dos documentos de 

habilitação exigidos no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e no artigo 11.º do Convite à 

apresentação de proposta e a prestação da caução, no montante de 16.499,99 €, a que se referem os 

artigos 88.º e seguintes do referido diploma legal, bem como o artigo 10.º do Convite à apresentação de 

propostas, num prazo de 10 dias sob pena da caducidade da adjudicação, nos termos dos artigos 88º, n.º1; 

90º, n.º 1 e 91º, n.º1 todos do Código dos Contratos Públicos. 

A empresa adjudicatária entregou no passado dia 31 de julho, os documentos de habilitação e o 

comprovativo da prestação da caução no valor de 16.499,99 €, junto da instituição bancária “Novo Banco, 

S.A., ambos através da plataforma eletrónica de contratação pública – Anogov. 

Pelo exposto coloca-se à consideração superior a apresentação do processo a reunião de Câmara para 

aprovação da minuta do contrato, de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos, uma vez que se encontram cumpridas por parte do adjudicatário todas as formalidades 

legais. 

A competência para decidir sobre este assunto é da Câmara Municipal ao abrigo do disposto nas alíneas f) e 

dd) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do nº 1 do art.º 18º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, juntamente com o mencionado no art.º 36º do Código dos Contratos 

Públicos e na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, que aprovou o Código 

dos Contratos Públicos.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sra. Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, em 01/08/2017, que igualmente se transcreve: 

 “Concordo com o proposto na presente informação, sendo a competência para decidir sobre este assunto 

da Câmara Municipal, 

“À Consideração do Ex.mo Senhor Vice Presidente da Câmara Eng.º José Augusto Sobral Pires.” 

O Exmo. Sr. Vice Presidente da Câmara, emitiu em 01/08/2017, o seguinte despacho: 

“Concordo com a aprovação da minuta do contrato proposta na presente informação. 

Propõe-se a submissão do presente processo a reunião de Câmara, uma vez que a competência para 

decidir sobre este assunto é deste órgão municipal. 

À consideração do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 01/08/2017, o seguinte despacho: 
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“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do nº 1 do art.º 18º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho, juntamente com o mencionado no art.º 36º do Código dos Contratos Públicos 

e na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 

Contratos Públicos, por maioria: 

Aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no art.º 98 do Código dos Contratos Públicos, com 

base na informação prestada. 

 

Votou contra o senhor Vereador eleito pela CDU, Adriano Ribeiro. 

 

6.4 - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO DO MUNICÍPIO DE VALONGO, BEM COMO NO ÂMBITO DO PLANO DE 

EMERGÊNCIA DE APOIO ALIMENTAR, POR UM PERÍODO DE 36 MESES – APROVAÇÃO DA MINUTA 

DO CONTRATO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta 

supramencionada, instruído com a informação n.º 313/DFRH.ACGS/17, datada de 01 de agosto de 2017, 

subscrita por João Pedro Catarino Marques Ferreira, Técnico Superior cujo teor se transcreve: 

“Por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 27.07.2017, o concurso público com 

publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a prestação de serviços de fornecimento de refeições 

nos Estabelecimentos de Educação e Ensino do Município de Valongo, bem como no âmbito do Plano de 

Emergência de Apoio Alimentar, por um período de 36 meses foi adjudicado à empresa “ITAU – Instituto 

Técnico de Alimentação Humana, S.A.”, pelo valor total de 3.298.674,00 €, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. 

Foi também aprovado o teor da notificação a solicitar ao adjudicatário a apresentação dos documentos de 

habilitação exigidos no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e no artigo 20.º do Programa de 

Concurso e a prestação da caução, no montante de 164.933,70 €, a que se referem os artigos 88.º e 

seguintes do referido diploma legal, bem como o artigo 19.º do Programa de Concurso, num prazo de 10 

dias sob pena da caducidade da adjudicação, nos termos dos artigos 88º, n.º1; 90º, n.º 1 e 91º, n.º1 todos 

do Código dos Contratos Públicos. 

A empresa adjudicatária entregou no passado dia 31 de julho, os documentos de habilitação e o 

comprovativo da prestação da caução no valor de 164.933,70 €, junto da instituição bancária “Novo Banco, 

S.A.”, ambos através da plataforma eletrónica de contratação pública – Anogov. 

Pelo exposto coloca-se à consideração superior a apresentação do processo a reunião de Câmara para 

aprovação da minuta do contrato, de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 
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Contratos Públicos, uma vez que se encontram cumpridas por parte do adjudicatário todas as formalidades 

legais. 

O presente processo terá de ser sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

A competência para decidir sobre este assunto é da Câmara Municipal ao abrigo do disposto nas alíneas f) e 

dd) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do nº 1 do art.º 18º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, juntamente com o mencionado no art.º 36º do Código dos Contratos 

Públicos e na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, que aprovou o Código 

dos Contratos Públicos.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sra. Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, em 01/08/2017, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto na presente informação, sendo a competência para decidir sobre este assunto 

da Câmara Municipal, 

“À Consideração do Ex.mo Senhor Vice Presidente da Câmara Eng.º José Augusto Sobral Pires.” 

O Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, emitiu em 01/08/2017, o seguinte despacho: 

“Concordo com a aprovação da minuta do contrato proposta na presente informação. 

Propõe-se a submissão do presente processo a reunião de Câmara, uma vez que a competência para 

decidir sobre este assunto é deste órgão municipal. 

À consideração do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 01/08/2017, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do art.º 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do nº 1 do art.º 18º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, juntamente com o mencionado no art.º 36º do Código dos Contratos Públicos e na alínea f) 

do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos 

Públicos, por maioria: 

Aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no art.º 98 do Código dos Contratos Públicos, com 

base na informação prestada. 

 

Votou contra o senhor Vereador eleito pela CDU, Adriano Ribeiro. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio a senhora Munícipe, Adelina Maria Ferreira Reguengo Silva, cumprimentando os presentes. 

Solicitou que a titularidade da habitação social sita na Rua Vasco da Gama, n.º 50, lote 2, 1.º andar, 

atribuída ao seu pai, fosse transmitida para o seu filho, António Ricardo Ferreira da Silva, uma vez que este 

tinha dois filhos menores e pagava uma renda elevada. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que, de acordo com a 

informação prestada pelos serviços competentes, existiam regras para o realojamento de habitação e, 

legalmente, não havia possibilidade de transmissão direta de habitação de pai para filho, acrescentando que 

não integravam o agregado familiar realojado, mas já estava feito o pedido para formalizar a inscrição. 

 

Interveio a senhora Munícipe, Conceição Silva, mãe de Sérgio Silva, cumprimentando os presentes. 

Reportou que residia na Rua do Corgo, em Alfena, e que esta rua fazia gaveto com a Rua Castro Moutinho, 

onde residia o seu filho, e que no rés-do-chão daquela habitação existia um café denominado “69 Cafée”. 

Disse que as habitações eram antigas, não possuíam isolamento acústico e tinham problemas devido ao 

ruído intenso que se fazia sentir com as atividades de música ao vivo e karaoke realizadas no citado 

estabelecimento. Referiu que solicitou o apoio da GNR, mas que esta força policial alegou que o 

estabelecimento possuía licenças para a realização dessas atividades. Disse que foi apresentada queixa na 

Câmara que deu origem ao Processo n.º 2017/500.10.418/2, e que esta entidade informou que o citado café 

estava devidamente licenciado. Acrescentou que foram feitas medições acústicas, demonstrando que eram 

ultrapassados os limites de ruído legalmente estipulados. Face a isso, o processo foi reencaminhado para a 

DAJAC e DFM para instauração do processo de contraordenação e para se proceder à análise técnica da 

situação, visando a aplicação de medidas corretivas e preventivas. No entanto, decorreram alguns meses e 

nada se verificou. Solicitou um esclarecimento e a resolução do assunto. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, confirmando que existia um processo na DAJAC 

para aplicar uma contraordenação atendendo a que a medida de ruído ultrapassava o limite fixado, a DFM 

estava a instaurar um processo, mas o estabelecimento tinha que ter um horário de funcionamento dentro 

dos parâmetros do Regulamento Camarário, caso contrário, teria que solicitar uma licença especial para 

poder estar em funcionamento. Disse que, nesse momento, não sabia qual era a situação do processo, a 

Câmara era lenta a atuar porque tinha que cumprir todos os procedimentos que a lei estabelecia, mas o 

processo não estava estagnado, e a senhora Munícipe iria ser informada do mesmo. 

 

Interveio o senhor Munícipe, José Ferreira Carvalho, cumprimentando os presentes. 

Abordou a necessidade de limpeza do terreno sito nas traseiras da Escola Básica dos Montes da Costa; o 

Complexo Desportivo dos Montes da Costa apresentava um estado de abandono e necessitava de 

manutenção, e também era necessário proceder à reparação do passeio na Rua 9 de Agosto, junto ao n.º 

304, em Ermesinde, pois era propício a quedas, o que já acontecera com o interveniente. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, respondendo que estava agendada para o dia 20 

de novembro a tomada de posse administrativa do terreno que confinava com a Escola Básica dos Montes 

da Costa, e depois poderia ser feita a limpeza coerciva, o que significava que se o proprietário não limpasse 

a Câmara efetuaria esse procedimento e debitava-lhe o respetivo custo. 
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Quanto à manutenção do Complexo Desportivo dos Montes da Costa e da reparação do passeio na Rua 9 

de Agosto, disse que estavam incluídas na programação da DMOT e iam ser realizadas. 

 

Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alfena, Dr. Arnaldo Soares, cumprimentando os 

presentes. 

Fez uma introdução, dizendo que residia na freguesia de Alfena, era munícipe e também Presidente da 

respetiva Junta de Freguesia, a qual tinha proximidade com a população e havia partilha de dificuldades. 

Referiu que em 2014, foi pedida a requalificação da Ponte de Cabeda e da Rua de S. Vicente até à Rua 

Nossa Senhora da Paz, pois a zona era considerada importante atendendo a que tinha o apeadeiro, mas 

estava a cair no esquecimento porque a farmácia, o talho e a mercearia encerraram e a população dirigia-se 

para a freguesia de Ermesinde. No entanto, não foi esse o entendimento da Câmara, executou a Rua de 

Cabeda, e em 2016 incluiu uma verba para a requalificação da Rua de S. Vicente, mas nada fez. Disse que 

em junho a obra foi iniciada nessa rua e na Ponte de Cabeda, o transporte coletivo deixou de passar nessa 

rua, e não houve o cuidado de sinalizar devidamente as alternativas. Entretanto, a Câmara anunciou a 

interrupção da rua e nada mais executou, alertando que todo o Executivo Camarário tinha que estar 

sensível de que ia haver graves problemas relacionados com a situação financeira dos moradores na zona. 

Questionou qual o ponto de situação do assunto. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que estava a decorrer uma 

obra pedida pela Junta de Freguesia, foi de entendimento que era importante e tinha informação de que 

estava a decorrer dentro do prazo estipulado, referindo que a mesma acarretava incómodos mas traria 

benefício à população de Alfena. Acrescentou que foi solicitado que a execução da mesma fosse o mais 

célere possível. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que o senhor Presidente da Junta tinha 

colocado em causa decisões tomadas por todo o Executivo Camarário, mas pretendia esclarecer que 

votaram um caderno de encargos para que a obra se realizasse, e que ou este foi feito com folga a mais ou 

com rigor, e que o impacto que tinha na população estava a ser adulterado. Acrescentou que fazia parte da 

boa-fé presumir que as coisas eram feitas em conformidade, e era importante que o cronograma da obra 

fosse comunicado à Junta de Freguesia para não haver lugar a equívocos e para que esta pudesse divulgar 

junto da população e ajustar os procedimentos inerentes à obra. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que não tem acompanhado a obra mas fez 

uma visita. Disse que havia duas coisas fundamentais: assegurar que a obra fosse bem-feita respeitando as 

condições de segurança, e evitando que no futuro houvesse problemas, e isso só seria garantido se o 

empreiteiro respeitasse o caderno de encargos e se o projetista estivesse de acordo com as soluções 

técnicas que viessem a ser implementadas, e no cumprimento do prazo, estando a Câmara a verificar que 
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esses parâmetros fossem respeitados. Complementou que a Câmara não tinha qualquer interesse em 

protelar ou criar problemas, mas resolver rapidamente a questão. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Celestino Neves, cumprimentando os presentes. 

Abordou as seguintes questões: - Limpeza de mato e vegetação no Lombelho: (estrada de ligação a 

Valongo/Alfena), Barreiro (de baixo e de cima), Rua dos Lavadouros (junto à entrada poente do Polo II do 

CSPA), junto ao recinto desportivo do bloco habitacional logo a seguir (com eucaliptos até à rede e 

próximos das casas), imediações do Hospital Privado de Alfena - Intensidade de trânsito na Rua 1.º de 

Maio: (por causa do desvio para o nó de Água Longa relacionado com o impedimento na Rua Nossa 

Senhora do Amparo) - Parque Vale do Leça: (recuperação do moinho, acessos pedonais e instalações de 

apoio/lazer, skate, parque infantil, bancos, etc) - Publicitação das áreas de lazer do Município na página da 

Internet: (ex: Parque da Cidade de Valongo, S. Lázaro, Santa Justa e outras) - Investimentos (anunciados) 

em Alfena: (CSPA, cinema, pavilhão); piso nas imediações da rotunda do “pedregulho” junto ao Hospital 

Privado de Alfena e passeios; saneamento básico (poluição do Leça e ribeiros) - Casos especiais (Alfena): - 

ETAR da Jerónimo Martins, e poluição da ribeira de Junceda; faixas combustíveis nas bermas de vias 

municipais (caso especial da EM 606 Alfena-Sobrado e imediações do Estádio de Valongo) e que são 

responsabilidade direta da Câmara; que tipo de obra é que está em curso em Alfena a seguir à Jerónimo 

Martins; passeios em Alfena (Rua de S. José no Lombelho e outras); Rua 1.º de Maio; pendentes de “longo 

curso”: oficina de camiões (junto à Anabela), Metalização de Alfena e Central de Betão da ABTF. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que ia ser dada resposta, por 

escrito, a todas as questões colocadas pelo senhor Munícipe. 

Aproveitou para informar que a iniciativa “Couce em Festa” ia ter um custo de € 12.900,00, e que a iniciativa 

“Há Festa na Aldeia” custava cerca de € 25.000,00 mais os meios logísticos, que eram apoiados quer um, 

quer outro. 

Finalizadas as intervenções, deu por encerrada a reunião. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram dezoito horas e dez minutos. Para 

constar lavrou-se a presente ata que, depois de devidamente lida e aprovada, será por mim assinada, Inês 

Marinho Côrte-Real, Técnica Superior, do Município de Valongo.___________________________------------- 

 

 

 

 

 

/IF 


